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Консультантом не може бути зазначено керівника дипломної роботи.

АННОТАЦІЯ
Дана дипломна робота налічує 94 сторінок, 25 ілюстрації, 30 таблиць та
33 джерел за переліком посилань.
У сучасному суспільстві, людина прагне пізнати себе. Інформація
відіграє важливу роль у розвитку людини. В світі існує дуже велика кількість
неописаних та не досліджених біологічних послідовностей. Тому інформаційні
технології, які дозволяють швидко та доступно отримати цю інформацію –
дуже важливі. Отже, необхідно створити систему для реалізації алгоритмів
локального вирівнювання та локального вирівнювання з елементами повторів
фрагментів біологічних послідовностей.
При

написанні

дипломної

роботи

використовувалися

теоретичні

відомості про методи вирівнювання біологічних послідовностей, мова
програмування Python, бібліотека для створення графічного інтерфейсу PyQt5.
Ключові слова: локальне вирівнювання, біологічні послідовності, ДНК,
матриця динамічного програмування, біоінформатика, blosum30, blosum50,
blosum62.

ABSTRACT
This thesis consists 94 of pages , 25 illustrations , 30 tables and 33 sources for
references.

In a modern society, a person always tries to cognize himself. The information
plays an important role in a human development. There are many non-described and
non-explored biological sequences in the world. That’s why information technology,
which allow us to quickly and freely interpret the information is very important.
Therefore it is necessary to create a system to obtain this information and its
assimilation, as well as tests for obtaining and verifying the knowledge.
While writing a thesis the following were used: the theoretical information
about the methods of applanation for biological sequences, proggraming language
Python, the library for creating graphical interface PyQt5

Keywords: local applanation, biological sequences, DNA, dynamical
programming matrix, bioinformatics, blosum30, blosum50, blosum62.
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ВСТУП

Ми живемо у технологічному суспільстві, у якому інформація та її
постійно оновлювані ресурси грають найважливішу роль. Тому технології,
які дозволяють швидко та якісно отримувати та інтерпретувати цю
інформацію дуже важливі. Отже, необхідно створити систему для пошуку
локального вирівнювання для опису біологічних послідовностей.
Основна галузь застосування проекту – медичні лабораторії. Оскільки
на території СНД таких ресурсів немає, то існує потреба у якісному проекті.
Мета

роботи:

розробити

программу

для

пошуку

локального

вирівнювання.
У відповідності до мети роботи сформовано наступні задачі:
1) створення

програми,

яка

буде

слушувати

для

дослідження

біологічних послідовностей.
2) створення інтерфейсу системи на мові Python для взаємодії з
користувачем
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РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ТА ОПИС БІОЛОГІЧНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ
1.1 Будова ДНК та РНК
Будова нуклеїнових кислот. НК — біополімери, що беруть участь у
зберіганні і передачі генетичної інформації. Мономери НК — нуклеотиди,
що складаються з азотистої основи, моносахариду і однієї або декількох
фосфатних груп. У складі НК усі нуклеотиди є монофосфатами. Нуклеотид
без фосфатної групи називається нуклеозидом. Цукор, що входить до складу
НК, є D-ізомером β-аномеррибози або 2-дезоксирибози. Нуклеотиди, що
містять рибозу, називаються рибонуклеотидами і є мономерами РНК, а
нуклеотиди, похідні від дезоксирибози, є дезоксирибонуклеотидами, з них
складається ДНК. Азотисті основи бувають двох типів: пурини (аденин,
гуанин) і пірімідини (цитозин, тимін, урацил). До складу РНК і ДНК входять
аденин, гуанин, цитозин; урацил зустрічається тільки в РНК, а тимін тільки в
ДНК.
У ряді випадків в НК присутні мінорні нуклеотиди, що рідко
зустрічаються (дигідроуридин, 4-тіоуридин, інозин та ін.). Особливо
помітною є їх різноманітність у тРНК. Мінорні нуклеотиди утворюються в
результаті хімічних перетворень основ НК, що відбуваються вже після
утворення полімерного ланцюга. Надзвичайно поширені в РНК і ДНК різні
метиловані похідні: 5-метилуридин, 5-метилцитидин, l-N-метиладенозин, 2N -метилгуанозин. У РНК об’єктом метилування можуть бути і 2'гідроксигрупи залишків рибози, що призводить до утворення 2'-Ометилцитидина або 2'-О-метилгуанозина.
Рибонуклеотидні і дезоксирибонуклеотидні ланки поєднуються між
собою за допомогою фосфодіефірних містків, що зв’язують 5'- гідроксильну
групу одного нуклеотида з 3'-гідроксильною групою наступного. Таким
чином, регулярний основний ланцюг формується фосфатними і рибозними
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залишками, а основи приєднуються до цукрів подібно до того, як приєднані
бічні групи у білках. Порядок дотримання основ уздовж ланцюга називається
первинною структурою НК. Послідовність основ прийнято читати в напрямі
від 5'- до 3'-вуглецевому атому пентози.
Структура ДНК. Модель структури ДНК у вигляді подвійної спіралі
була запропонована Уотсоном і Криком в 1953 р. (Рис.1.1). Згідно з цією
тривимірною моделлю, молекула ДНК складається з двох протилежно
спрямованих полінуклеотидних ланцюгів, які відносно однієї і тієї ж осі
утворюють праву спіраль. Азотисті основи знаходяться усередині подвійної
спіралі, їх площини перпендикулярні основній осі, а цукровофосфатні ланки
експоновані назовні. Між основами утворюються специфічні Н-зв’язки:
аденин — тимін (чи урацил), гуанин — цитозин, що дістали назву уотсонкриковского спаровування. В результаті більш об’ємні пурини завжди
взаємодіють з пірімідинами, що мають менші розміри. Це забезпечує
оптимальну геометрію остову. Антипаралельні ланцюги подвійної спіралі не
є ідентичними ані по послідовності основ, ані по нуклеотидному складу, але
вони комплементарні один одному саме завдяки наявності специфічного
водневого зв’язування між вказаними вище основами.
Комплемент дуже важливий для копіювання (реплікації) ДНК.

Рисунок.1.1 - У - форма ДНК
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Співвідношення

між

числом

різних

основ

у

ДНК,

виявлене

Чарграффом зі співавторами у 50-х рр., мали велике значення для
встановлення структури ДНК: було показано, що кількість аденинових
залишків в основах ланцюга ДНК, незалежно від організму, дорівнює
кількості тимінових, а кількість гуанинових — кількості цитозинових. Ця
рівність є наслідком виборчого спаровування основ (Рис.1.2).
Геометрія подвійної спіралі така, що сусідні пари основ знаходяться
один від одного на відстані 0.34 нм і повернені на 36° навколо осі спіралі.
Отже, на один оберт спіралі припадає 10 пар основ, і крок спіралі дорівнює
3.4 нм. Діаметр подвійної спіралі дорівнює 20 нм, в ній утворюються два
жолобки — великий і малий. Це пов’язано із тим, що цукровофосфатний
остов розташований далі від осі спіралі, ніж азотисті основи.

Рисунок 1.2.- Принцип комплементу і антипаралельності ланцюгів ДНК
Стабільність структури ДНК обумовлена різними типами взаємодії,
серед яких основними є Н-зв’язки між основами і міжплощинна взаємодія
(стекінг). Завдяки останньому забезпечуються не лише вигідні вандерваальсові зв’язки між атомами, але й виникає додаткова стабілізація через
перекривання р-орбіталей атомів паралельно розташованих основ.
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Стабілізації сприяє також сприятливий гідрофобний ефект, що
проявляється в захищеності малополярних основ від безпосереднього
контакту з водним середовищем. Навпаки, цукровофосфатний остов з його
полярними і іонізованими групами виявляється експонованим, що також
стабілізує структуру.
Для ДНК відомі чотири поліморфні форми: А, В, С і Z. Звичайною
структурою є В-ДНК, в якій площини пар основ перпендикулярні осі
подвійної спіралі (рис.). У А-ДНК площини пар основ повернені приблизно
на 20° від нормалі до осі правої подвійної спіралі; на оберт спіралі тут
доводиться 11 пар основ. У С-ДНК на оберті спіралі 9 пар основ. Z-ДНК —
це ліва спіраль з 12 парами основ на оберті; площини основ приблизно
перпендикулярні осі спіралі. ДНК в клітині зазвичай знаходиться у В-формі,
але окремі її ділянки можуть знаходитися в A, Z або навіть в іншій
конформації.
Подвійна спіраль ДНК не є сталою формою, вона знаходиться в
постійному русі:
 деформуються зв'язки в ланцюгах;
 розкриваються і закриваються комплементарні пари основ;
 ДНК взаємодіє з білками;
 якщо напруження в молекулі велике, то вона локально розплітається;
 права спіраль переходить в ліву.
Розрізняють 3 фракції ДНК :
1.

Частовідтворювана (сателітна) - до 106 копій генів (у миші 10%). Вона

не бере участь в синтезі білку; розділяє гени; забезпечує кросинговер;
містить транспозони.
2.

Слабовідтворювана - до 102-103 копій генів (у миші 15%). Містить

гени синтезу Т-РНК, гени синтезу білків рибосом і білків хроматину.
3.

Унікальна (неповторювана) - у миші 75% (у людини 56%). Складається

із структурних генів.
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Локалізація ДНК: 95% ДНК локалізується в ядрі у хромосомах (лінійна
ДНК) і 5% - в мітохондріях, пластидах і клітинному центрі у вигляді
кільцевої ДНК.
Ген - це ділянка молекули ДНК, що включає промотор, послідовність, що
транскрибується, і термінатора (Рис. 1.3). Промотор - невелика ділянка гена,
до якого приєднується фермент транскрипції. Кодуюча частина містить
інформацію про послідовність нуклеотидів у РНК. Термінатор - сигнальна
ділянка про завершення транскрипції.

Рисунок 1.3 - Схема структурно-функціональної організації гена
Кожен з елементів гена має складну будову і певні функції. Кожна з 23
пар інтерфазна (G1) хромосома містить одну молекулу ДНК. Розмір ДНК в
найбільшій хромосомі 1 (хромосоми нумерують за розміром) - 250 мільйонів
пар нуклеотидів, а в найменшій - 47 мільйонів.
Гени розташовані в лінійному порядку. У прокаріот лінійні розміри
гена узгоджуються з розмірами структурного білку, а в еукаріот розміри ДНК
набагато перевищують сумарні розміри значимих генів. Кожен ген має своє
місце розташування (Рис.1.4). Сукупність усіх генів називається геномом.
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Геном людини містить 3,5*109 нуклеотидних пар, що досить для
утворення 1,5 млн. генів. Проте дослідження показують, що організм людини
має приблизно 35000-40000 генів. Це означає, що в статевозрілому організмі
використовується тільки ~ 2-3% записаної генетичної інформації. Значна
частина генома використовується на процеси ембріонального розвитку,
диференціювання, росту і надалі не експресується. Інша значна частка
надлишкової ДНК входить до складу інтронів. Ще більша частина ДНК
представлена численними сімействами повторюваних послідовностей, які не
мають змісту. Послідовності, що повторюються, зустрічаються з частотою
від 2 до 10000000 на одну клітину. Наприклад, ген, що кодує рРНК,
повторюється близько 2 тисяч разів. Очевидно, такі гени, можуть кодувати
групи білків або мати доки невідомі функції.
Властивості генів :
 специфічність;
 цілісність і дискретність;
 стабільність і лабільність;
 плейотропія; експресивність і пенетрантність.

Рисунок 1.4 - Розташування генів в інтерфазній хромосомі.
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Гени в ДНК розташовані в лінійному порядку. Кожен ген має своє
місце розташування (локус). Теломірні і центромірні ділянки хромосом не
містять генів. Аналогічне розташування алелей характерне для гомологічної
хромосоми: 1 - теломери, 2 - центромери.
Клітини ссавців здатні синтезувати близько 250 тис. білків, а ДНК в
клітині вистачає на 5 млн. Таким чином, регуляторних генів у тисячі разів
більше, ніж безпосередніх виконавців - структурних генів.
На початку і у кінці кожного гена знаходяться регуляторні
послідовності, які визначають: в яких тканинах, на яких етапах розвитку і
при яких зовнішніх або внутрішніх (наприклад, гормональних) сигналах
працюватиме цей ген.
Регуляторні послідовності знаходяться не лише поряд з генами, але й
на ділянках, що містять так звану реторовірусну ДНК - залишки
ретровірусних геномів, які колись вбудувалися у геном людини і переходять
з покоління в покоління. Ретровіруси належать до широкої групи генетичних
елементів, що реплікуються за допомогою зворотної транскрипції. Деякі
ретровіруси не пов’язані з хворобою, тоді як інші вельми патогенні (вірус
гепатиту В і вірус імунодефіциту людини). Ретровіруси інфікують
різноманітні види хребетних, від риб до людини.
Під час реплікації ретровірус копіює свій РНК-геном в ДНК,
використовуючи

кодований

вірусним

геномом

фермент

-

зворотну

транкриптазу (ревертазу). Вірусна ДНК вбудовується в господарські
хромосоми за допомогою іншого вірусного ферменту - інтегрази. Коли
вірусний геном вбудовується в господарські гени, їх робота блокується.
Якщо ділянка вбудовування знаходиться поряд з геном, то регуляторні
елементи вірусу можуть впливати на роботу клітинних генів. Вбудовування
«чужих» регуляторних послідовностей поряд з генами, що відповідають за
чергування фаз ділення і росту клітини, призводить до переродження клітини
в ракову.

БС42с.4213.1300.3166.ПЗ
Змін. Лист

..

№ докум. Підпис Дата

Лист
15

При вбудовуванні генома вірусу в зародкову лінію клітин вірусна ДНК
наслідується як менделююча ознака. Більшість вірусних послідовностей
вбудувалися в геном предків людини десятки мільйонів років тому. За
минулий час в них накопичилася безліч мутацій і вони втратили свою
патогенність. Частина з них зберегла здатність “стрибати” по геному,
переносячи регуляторні елементи. Ендогенні ретровіруси складають близько
3% ДНК людини.
Гени людини (а також інших еукаріотичних організмів) мають складну
структуру. Після синтезу РНК деякі її ділянки (їх називають вставними
послідовностями або інтронами) вирізаються, а ті, що залишилися (їх
називають екзонами), зшиваються в єдиний ланцюг, який містить білоккодуючу послідовність і сигнали регуляції трансляції. Інтрон-екзонна
структура генів досить складна. Екзони можуть з’єднуватися в різних
варіантах, завдяки чому один ген може визначати синтез декількох десятків
білків, що розрізняються своєю амінокислотною послідовністю. Відмінності
інтрон-екзонної структури зрілої мРНК можуть визначати інтенсивність
синтезу одного й того ж білку в різних тканинах або на різних етапах
онтогенезу.
Більшість генів у кожній клітині «мовчать». Набір активних генів
розрізняється залежно від типу тканини, періоду розвитку організму,
отриманих зовнішніх або внутрішніх сигналів. Можна сказати, що в кожній
клітині «звучить» свій акорд генів, визначаючи спектр мРНК, що
синтезуються, кодованих ними білків і, відповідно, властивості клітини.
У кожній клітині (окрім еритроцитів, у яких відсутнє ядро) працюють
гени, що кодують ферменти реплікації і репарації ДНК, транскрипції,
компоненти

апарату

трансляції

(рибосомні

білки,

рРНК,

тРНК,

аміноацилсинтетази та ін. ферменти), ферменти синтезу АТФ і інші
компоненти, необхідні для ведення “домашнього господарства” клітини.
Завідують останнім близько однієї п’ятої усіх генів.
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Гени людини більше комплексні, ніж у інших досліджених організмів
(наприклад, у мухи дрозофіли). Завдяки альтернативному сплайсингу
кількість білкових продуктів, що синтезуються, напевно, в 1,5-2 рази більша,
ніж кількість генів.
Розмір генів людини, кількість екзонів й інтронів у них варіюють в
широких межах.
РНК (рибонуклеїнова кислота) — клас нуклеїнових кислот, лінійних
полімерів нуклеотидів, до складу яких входять залишок фосфорної кислоти,
рибоза (на відміну від ДНК, що містить дезоксирибозу) і азотисті основи —
аденін, цитозин, гуанін і урацил (на відміну від ДНК, що замість урацила
містить тимін).
РНК синтезуються в клітинах всіх клітинних живих організмів, а також
містяться у віроїдах та деяких вірусах. Основні функції РНК в клітинних
організмах залежать від типу РНК. Кодуючі РНК є матрицею для трансляції
генетичної інформації в білки, некодуючі РНК виконують додаткові функції,
такі як транспорт амінокислот до рибосом, регуляція експресії генів тощо. У
вірусах РНК може бути носієм генетичної інформації, замість ДНК. Віроїди
складаються з кільцевої молекули РНК та не містять в собі інших молекул.

Рисунок 1.5. Будова РНК на прикладі тетрануклеотиду
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Клітинні РНК утворюються в ході процесу, що зветься транскрипцією,
тобто синтезу РНК на матриці ДНК, що здійснюється спеціальними
ферментами — РНК-полімерази. Потім матричні РНК (мРНК) беруть участь
у процесі, що називається трансляцією. Трансляція — це синтез білка на
матриці мРНК за участю рибосом. Інші РНК після транскрипції піддаються
хімічним модифікаціям, і після утворення вторинної та третинної структур
виконують функції, що залежать від типу РНК.
Для одноланцюжкових РНК характерні різноманітні просторові
структури, в яких частина нуклеотидів одного і того ж ланцюга спарені між
собою. Деякі високо структуровані РНК беруть участь у синтезі білка
клітини, наприклад, транспортні РНК служать для впізнавання кодонів та
доставки відповідних амінокислот до місця синтезу білка, а матричні РНК
служать структурною і каталітичною основою рибосом.
Однак функції РНК в клітинах не обмежуються їх роллю в трансляції.
Так малі ядерні РНК беруть участь у сплайсингу еукаріотичних матричних
РНК та інших процесах.
Крім того, що молекули РНК входять до складу деяких ферментів
(наприклад, теломерази) у окремих РНК виявлена власна ензиматична
активність, здатність вносити розриви в інші молекули РНК або, навпаки,
“склеювати” два РНК-фрагменти. Такі РНК називаються рибозимами.
Геноми ряду вірусів складаються з РНК, тобто у них вона відіграє роль,
яку у вищих організмів виконує ДНК. На підставі різноманітності функцій
РНК в клітині була висунута гіпотеза, згідно з якою РНК — перша молекула,
здатна до самовідтворення в добіологічних системах.
Особливості будови РНК
Нуклеотиди РНК складаються з цукру — рибози, до якої в положенні 1
приєднана одна з азотистих основ: аденін, гуанін, цитозин або урацил.
Фосфатна група поєднує рибози в ланцюжок, утворюючи зв’язку з атомом
вуглецю в положенні 3' однієї рибози і положенні 5' – іншої. Фосфатні групи

БС42с.4213.1300.3166.ПЗ
Змін. Лист

..

№ докум. Підпис Дата

Лист
18

при фізіологічному рН негативно заряджені, тому РНК — поліаніон. РНК
транскрибується як полімер чотирьох азотистих основ: (аденіну (A), гуаніну
(G), урацилу (U) і цитозину (C)), але в “зрілої” РНК є багато модифікованих
основ і цукрів. Всього в РНК налічується близько 100 різних видів
модифікованих

нуклеозидів,

з

яких

2'-О-метилрибоза

найчастіша

модифікація цукру, а псевдоуридин — найбільш розповсюджена модифікація
азотистих основ РНК. У псевдоуридину (Ψ) зв’язок між урацилом і рибозою
не C — N, а C — C, цей нуклеотид зустрічається в різних положеннях у
молекулах РНК. Зокрема, псевдоуридин важливий для функціонування
тРНК. Також заслуговує на увагу модифікована основа — гіпоксантин,
деамінований гуанін, нуклеозид якого називається інозин. Останній відіграє
важливу роль у забезпеченні виродженності генетичного коду. Роль багатьох
інших модифікацій не до кінця вивчена, але в рибосомальної РНК багато
пост-транскрипційних
функціонування

модифікацій

рибосоми

знаходяться

ділянках.

у

Наприклад,

важливих
на

одному

для
з

рибонуклеотидів, що беруть участь в утворенні пептидного зв’язку.
Азотисті основи у складі РНК можуть утворювати водневі зв'язки між
цитозином і гуаніном, аденіном і урацилом, а також між гуаніном і урацилом.
Можливі й інші взаємодії, наприклад, кілька аденінів можуть утворювати
петлю, або петля, що складається з чотирьох нуклеотидів, у якій є пара основ
аденін — гуанін.
Важлива структурна особливість РНК, що відрізняє її від ДНК —
наявність гідроксильної групи в 2'-положенні рибози, яка дозволяє молекулі
РНК існувати в А, а не В-конформації, що найчастіше спостерігається у ДНК.
У А-форми глибока і вузька велика борозенка та неглибока й широка мала
борозенка. Другий наслідок наявності 2 'гідроксильної групи полягає в тому,
що конформаційно пластичні (тобто такі, що не беруть участь в утворенні
подвійної спіралі) ділянки молекули РНК можуть хімічно атакувати інші
фосфатні зв’язки та їх розщеплювати. “Робоча” форма одноланцюжкової
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молекули РНК, як і у білків, часто має третинну структуру. Остання
формується на основі елементів вторинної структури, утвореної за
допомогою водневих зв’язків усередині однієї молекули. Розрізняють
декілька типів елементів вторинної структури — стебло-петлі, петлі і
псевдовузли. Через велику кількість можливих варіантів спарювання
азотистих основ передбачення вторинної структури РНК — набагато
складніше завдання, ніж передбачення вторинної структури білків, але в наш
час для цього є ефективні програми, наприклад, mfold.
Прикладом залежності функцій молекул РНК від їх вторинної
структури є ділянки внутрішньої посадки рибосоми (IRES). IRES —
структура на 5' кінці інформаційної РНК, яка забезпечує приєднання
рибосоми в обхід звичайного механізму ініціації синтезу білка, що вимагає
наявності особливої модифікованої основи (кепа) на 5' кінці і білкових
факторів ініціації. Спочатку IRES були виявлені у вірусних РНК, але зараз
накопичується все більше даних про те, що клітинні мРНК також
використовують IRES-залежний механізм ініціації в умовах стресу. Багато
типів РНК, наприклад, рРНК і мяРНК (малі ядерні РНК) в клітині
функціонують у вигляді комплексів з білками, які асоціюють з молекулами
РНК після їх синтезу або (в еукаріотів) експорту з ядра в цитоплазму. Такі
РНК-білкові комплекси називаються рибонуклеопротеїновими комплексами
або рибонуклеопротеїдами.

1.2 Регулярні вторинні структури
Вторинна структура білка - просторова структура, що утворюється в
результаті взаємодії між функціональними групами пептидного остова.
Регулярними

називаються

вторинні

структури,

утворені

амінокислотними залишками з однаковою конформацією головного ланцюга
(кути φ і ψ) при різноманітності конформацій бічних груп.
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До регулярних вторинних структур відносять:
1.

спіралі, які можуть бути ліво- й правозакрученими з різним періодом і

кроком.

Більшість

спіральних

структур

у

поліпептидних

ланцюгах

підтримується внутрішньомолекулярними водневими зв’язками. При цьому
останні утворюються між карбонільною групою одного амінокислотного
залишку і аміногрупою іншого (того, що лежить ближче до N-кінця
поліпептиду). Різні типи спіралей описуються цифровим записом виду AB,
де A - номер по ланцюгу амінокислотного залишку, який надає аміногрупу
для формування водневого зв’язку, В - кількість атомів у циклі, замкненому
водневим зв’язком.
До спіральних структур, які зустрічаються в білках, відносяться:
2.

α-спіраль, або спіраль 413, - найпоширеніша в білках вторинна

структура. Дана спіраль характеризується щільними обертами навколо довгої
осі молекули, один оберт становить 3,6 амінокислотних залишків, крок
спіралі складає 0,54 нм (на один амінокислотний залишок припадає 0,15 нм),
спіраль стабілізована водневими зв’язками між H і виведеннями пептидних
груп, віддалених на 4 ланки. Спіраль побудована виключно з одного типу
стереоізомерів амінокислот (L). Хоча вона може бути як лівозакрученою, так
і правозакрученою, у білках переважає правозакручена. Спіраль порушують
електростатичні

взаємодії

глутамінової

кислоти,

лізину,

аргінину.

Розташовані близько один до одного залишки аспарагіну, серину, треоніну і
лейцину можуть стерично заважати утворенню спіралі, залишки проліну
викликають вигин ланцюга, що також порушує α-спіралі.
3.

310-спіраль - дуже “туга” спіраль, в перерізі має форму трикутника, у

білках зустрічається в основному її права форма у вигляді 1-2 витків.
4.

π-спіраль, або спіраль 516 - спіраль з широкими обертами, в результаті

в центрі спіралі залишається порожній простір. У білках зустрічається рідко,
зазвичай не більше одного оберту.
5.

бета-шари (бета-структура, складчасті шари) - кілька зигзагоподібних
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поліпептидних ланцюгів, у яких водневі зв’язки утворюються між відносно
віддаленими один від одного (0347 нм на амінокислотний залишок) в
первинній структурі амінокислотами або різними ланцюгами білка, а не
близько розташованими, як має місце в α-спіралі. Поліпептидні ланцюги у
складі β-листів можуть бути спрямовані N-кінцями в протилежні боки
(антипаралельна β-структура), в один бік (паралельна β-структура), також
можливе існування змішаної β-структури (складається з паралельної і
антипаралельної β-структури). Для утворення β-шарів важливі невеликі
розміри бічних груп амінокислот, переважають зазвичай гліцин і аланін.
Бета-структура є другою за поширеністю в білках після альфа-спіралі.
6.

поліпролінова спіраль - щільна ліва спіраль, яка стабілізована вандер-

ваальсовою взаємодією, а не системою водневих зв’язків. Така структура
виникає у поліпептидних ланцюгах, багатих проліном, де формування
насиченої системи водневих зв’язків неможливе. Поліпролінова спіраль типу
полі (Pro) II реалізується у колагені, при цьому три лівих поліпролінових
спіралі перевиваються у праву суперспіраль, яка стабілізується водневими
зв’язками між окремими ланцюгами .

1.3 Нерегулярні вторинні структури
Нерегулярними

називають

стандартні

вторинні

структури,

амінокислотні залишки яких мають різну конформацію головного ланцюга
(кути φ і ψ). До нерегулярних вторинних структур відносять:
1.

оберти

-

нерегулярні

ділянки

поліпептидного

ланцюга,

які

забезпечують поворот її напрямку на 180°. Якщо ділянка, що забезпечує
поворот, досить довга, використовується термін петля. У 1968 році для опису
обертів

із

мінімально

можливого

числа

амінокислотних

залишків

Венкатачалам запровадив для них термін β-вигин. Також існують оберти з 4,
5 і 6 амінокислотних залишків.
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2.

напівоберти або переходи - нерегулярні ділянки поліпептидного

ланцюга, які забезпечують поворот її напрямку на 90°. Мінімальний
напівоберт складається з 3 амінокислотних залишків.

1.4 Будова гена еукаріотів та прокаріотів
Кожна інтерфазна хромосома має одну молекулу ДНК, що містить
велику кількість гені. Геном людини містить 3,5 х 109 нуклеотидних пар, яких
достатньо для утворення 1,5 млн. генів. Однак дослідження показують, що
організм людини має приблизно 35000-40000 генів. Це означає, що в організмі
використовується тільки близько 1% нуклеотидних послідовностей ДНК,
тільки 1% записаної інформації. Значна частина геному слугує для здійснення
процесів ембріонального розвитку, диференціювання, росту і надалі не
експресується. Інша частина надлишкової ДНК входить до складу інтронів.
Ще більша частина ДНК подана численними повторами послідовностей, які не
мають змісту (сателітна ДНК). Таким чином, ДНК еукаріотів можна розділити
на два типи послідовностей нуклеотидів. Це неповторювані (унікальні) та
повторювані послідовності. До першого типу відносяться гени, що кодують
білки. Повторювані послідовності зустрічаються з частотою від 2 до 107 на
одну клітину. У ссавців більше половини геномної ДНК належить до типу
унікальних послідовностей.
За способами організації нуклеотидів у ДНК, її можна розділити на такі
фрагменти:
1. структурні гени;
2. регуляторні гени;
3. сателітна ДНК;
4. спейсерна ДНК;
5. кластери генів;
6. повторювані гени.
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У залежності від структури та функцій нуклеотидні послідовності
можуть бути кількох типів.
Структурні гени несуть інформацію про структуру певних поліпептидів.
Із цих ділянок ДНК транскрибується ІРНК, яка скеровує синтез білків.
Регуляторні гени контролюють і регулюють процес біосинтезу білка.
Сателітна ДНК містить велику кількість повторюваних груп нуклеотидів, що
не мають змісту і не транскрибуються. Поодинокі гени серед сателітної ДНК,
звичайно, мають регуляторну або посилюючу дію на структурні гени.
Кластери генів - це групи різних структурних генів у певній ділянці
хромосоми, об'єднані загальними функціями. Наприклад, кластери п'ятьох
різних

гістонів

повторюються

10-20

разів.

Між

такими

кластерами

знаходяться великі спейсерні ділянки, що не транскрибуються. їх роль наразі
до кінця не з’ясована.
Повторювані гени - один і той самий ген багаторазово повторюється
(декілька сотень раз); не відокремлюючись один від одного, вони створюють
тандеми. Наприклад, гени р-РНК.
Встановлення структури генів еукаріотів є одним із головних відкриттів
кінця XX ст. Доведено, що структурний ген, який кодує білок, має дуже складну будову. Розглянемо принцип його організації на прикладі гена (3-ланцюга
гемоглобіну . На початку гена розташовані ділянки регуляції гена. Спочатку
розташована ділянка промотора, відповідальна за приєднання РНК-полімерази
та наступної ініціації транскрипції. Неспецифічні ділянки регуляції називають
TATA-БОКС, що складається з багаторазово повторюваного тиміну й аденіну.
Встановлено, що РНК-полімераза приєднується до цієї послідовності так, що її
активний центр розташовується над першим нуклеотидом, що зчитується. Ця
ділянка складається із сайту-розпізнавання, сайту-зв’язування і сайту-ініціації.
Комбінація нуклеотидів у промоторі специфічна і при порушенні рамки
зчитування

утворює

“стоп”-кодони,

що

призводить

до

припинення

транскрипції. У ділянці промотора розташований оператор, який може
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приєднувати фактори регуляції транскрипції. Далі розташована КЕПпослідовність ТТГЦТТАЦ, на якій ініціюється транскрипція й утворюється 5'початкова ділянка РНК (сайт-ініціації транскрипції). Згодом розташований
кодон ТАЦ (сайт-ініціації трансляції) з’являється в утвореній ІРНК. Між
сайтом транскрипції і сайтом трансляції лежить проміжна ділянка ДНК, що
складається з 50 пар основ і називається лідерною послідовністю. Далі
з’являється частина структурного гена, що складається з екзонів й інтронів.
Спочатку розташований екзон, що містить 90 пар основ, які кодують з першої
по 30 амінокислоти Далі знаходиться інтрон, що складається із 130 пар основ,
він не кодує амінокислоти. За ним міститься екзон, що складається із 222 пар
основ, що кодують амінокислоти з 31 по 104. Далі розташований інтрон, що
складається з 850 пар основ, за ним екзон, що містить 126 пар основ, які
кодують амінокислоти 105-146. Після цього - кодон-термінації трансляції
ТАА. Потім трейлер і сайт поліаденілування ААТААА, необхідний для
приєднання до РНК-транскрипту “хвоста” полі-А, який складається приблизно
з 200-300 аденілових залишків. Ця ділянка ДНК необхідна для припинення
транскрипції. Послідовність термінатора транскрипції починається відразу за
полі-А ділянкою і складається приблизно із 1000 нуклеотидів. Ця
послідовність разом із полі-А зупиняє процес транскрипції.
Транспортна

РНК

(т-РНК).

Молекули

т-РНК

утворюються

на

спеціальних генах. Транспортні РНК короткі, однониткові, мають форму
листка конюшини завдяки комплементарному сполученню основ на різних
ділянках ланцюга, складаються з невеликого числа нуклеотидів – 75-90. Від
загальної маси РНК на т-РНК припадає близько 10-15%. Молекули т-РНК
переносять до місць синтезу білків тільки відповідні їм амінокислоти з
цитоплазми.
особливостей

Кожній

амінокислоті

нуклеотидної

відповідає

послідовності

та

своя

т-РНК

просторової

внаслідок
структури.

Молекули т-РНК мають чотири важливі ділянки:
а) транспортну;
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б) антикодон;
в) ділянку приєднання фермента;
г) ділянку зв’язування з рибосомою.
До транспортної ділянки приєднується специфічна амінокислота. Вона
утворена двома комплементарними кінцевими ділянками РНК, 3'-закінчення
якої складається з 7 пар основ, воно довше і формує одноланцюгову ділянку,
що закінчується послідовністю ЦЦА з вільною ОН-групою. До цієї групи
приєднується амінокислота, що транспортується.
Антикодон складається з п’яти нуклеотидів. У центрі - три специфічних
рибонуклеотиди

(триплет).

Азотисті

основи

антикодона

мають

комплементарний триплет на ланцюгу і-РНК, цей триплет називається
кодоном. У період синтезу білка антикодон знаходить відповідний йому кодон
на ІРНК і тимчасово приєднується до нього водневими зв’язками.
Ділянка приєднання ферменту - це спеціальна частина молекули т-РНК
для специфічного зв’язування з ферментом аміноацил-т-РНК-синтетазою, що
каталізує приєднання амінокислоти до молекули т-РНК.
Ділянка зв’язування з рибосомою - особлива частина молекули (певна
послідовність нуклеотидів) т-РНК, що потрібна для прикріплення до
рибосоми.
Рибосомальна РНК (р-РНК). Рибосомальна РНК утворюється на
спеціальних генах ДНК в ядерці. Рибосомальна РНК - велика одноланцюгова
розгалужена молекула, що включає 3000-5000 нуклеотидів. Із загальної маси
РНК на її частку припадає до 90%. У каріоплазмі р-РНК і різні білки
об'єднуються у співвідношенні 1:1 для утворення малих і великих субодиниць
рибосом.
Рибосомальна РНК утворює структурний каркас рибосоми, їй належить
важлива роль у процесі синтезу білків. Рибосомальна РНК забезпечує
зв’язування іРНК з рибосомами за допомогою певних послідовностей
нуклеотидів. Таким чином встановлюється початок і рамка зчитування
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інформації з і-РНК. Багато білків рибосом виконують не тільки структурну,
але й ферментативну функцію.
Таким чином, чотири різновиди нуклеїнових кислот мають багато
спільного в будові, але виконують різноманітні функції.
Концепція оперона в регуляції генів у прокаріотів
У 1961 р. французькі біологи Ф. Жакоб і Ж. Моно запропонували
механізм регуляції генів, який було названо гіпотезою оперона. Вони виявили,
що додавання лактози до культури Е.соlі індукує утворення відразу трьох
ферментів: галактозидази, пермеази і трансацетилази, необхідних клітині для
розщеплення лактози до глюкози і галактози.
Гени, що кодують ці ферменти, межують один із одним у хромосомі. Їх
назвали структурними генами, або цистронами. Вони транскрибуються РНКполімеразою в одну довгу і-РНК, що має кодони для всіх трьох ферментів.
Інформаційна РНК, що транскрибується з декількох генів, називається
поліцистронною. Функція цих цистронів контролюється ділянкою молекули
ДНК, яка називається оператором. Операторний локус — це певна ділянка
послідовності нуклеотидів довжиною 27 пар основ. Даний сегмент ДНК
розташований між промотором, до якого перед початком транскрипції
приєднується РНК-полімераза, і початком першого структурного гена (3галактозидази). Цистрон синтезує ІРНК, якщо оператор увімкнений, і
припиняє синтез, коли він вимкнений. Оператор вмикається або вимикається
білком, який назвали репресором, синтезованим регуляторним геном.
Репресор або зв’язується з оператором і пригнічує його активність, або не
зв’язується з ним і дозволяє виявляти активність структурним генам. Таким
чином,

репресор

є

негативним

регулятором.

Усі

названі

елементи

функціонування генів входять до складу оперона.
Репресор не є обов’язковим для функціонування оперона, але він
необхідний для регуляції його роботи. Таким чином, значення гена-регулятора
полягає в тому, щоб за допомогою білка-репресора керувати функціонуванням
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структурних генів.
Отже, оперон - це послідовність спеціальних функціональних сегментів
ДНК та структурних генів, які кодують синтез певної групи білків одного метаболічного ланцюга, наприклад, ферментів гліколізу. Регульована одиниця
транскрипції складається з наступних структурних частин:
1.

ген-регулятор, який контролює утворення білка-репресора;

2.

промотор - ділянка ДНК, до якої приєднується РНК-полімераза і з якої

розпочинається транскрипція;
3.

оператор - ділянка промотора, яка може зв’язувати репресор;

4.

структурні гени - ділянки ДНК, які кодують іРНК конкретних білків;

5.

термінаторна ділянка ДНК, яка несе сигнал про зупинку транскрипції
Особливості експресії генів в еукаріотів
Принцип експресії та її регуляції однаковий як у прокаріотів, так і в

еукаріотів. Однак останні, особливо багатоклітинні - більш складні організми,
тому експресія їх генів складніша і дещо відрізняється за деталями.
У еукаріотів транскрипція здійснюється з ділянок, подібних до оперонів
прокаріотів. Вона також складаються з регуляторних і структурних генів,
однак у оперонів еукаріот є ряд особливостей:
1.

До складу оперона еукаріот входить лише один структурний ген (а не

кілька, як у прокаріотів).
2.

Оперон еукаріот майже завжди містить тільки структурний ген, а інші

гени розкидані по хромосомі або навіть розташовані у різних хромосомах.
3.

Оперон еукаріотів складається з розміщених почергово один з одним

значущих (екзонів) і незначущих (інтронів) ділянок. При транскрипції
інформація зчитуються як екзонів, так і з інтронів, а потім у ході процесингу
відбувається вирізання інтронів (сплайсинг).
Генетичний код ДНК. Унікальність кожної клітини полягає в
унікальності її білків. Клітини, що виконують різні функції, здатні
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синтезувати свої власні білки, використовуючи інформацію, що записана в
молекулі ДНК. Ця інформація існує у вигляді особливої послідовності
азотистих основ у ДНК і називається генетичним кодом.
Знання про білки і нуклеїнові кислоти накопичувалися протягом
тривалого часу. До середини XX століття їх стало достатньо для того, щоб
висунути перші ідеї щодо природи генетичного коду. До 1953 року було
відомо, що окремі білки мають унікальні амінокислотні послідовності і що,
мабуть, не існує ніяких обмежень щодо порядку амінокислот в поліпептиді.
Були дані про те, що білки складаються приблизно з 20-23 різних амінокислот,
однак їх списки у авторів різнилися. У генетиці була сформована концепція
“один ген - один фермент” (більш точно “один ген - один поліпептид”), також
було встановлено, що гени - це ДНК, а не білки.
Послідовність нуклеотидів у молекулі ДНК кодує певну послідовність
нуклеотидів в ІРНК. Кожний триплет нуклеотидів кодує одну конкретну
амінокислоту. Внаслідок трансляції на основі генетичного коду на рибосомах
синтезується необхідний білок.
Чотири азотистих основи в комбінаціях по 3, тобто 43, можуть утворити
64 різних кодони. У молекулі ДНК кожна основа входить до складу лише
одного кодону. Тому код ДНК не перекривається. Кодони розташовуються
один за одним безперервно. Оскільки можливих варіантів кодонів 64,
амінокислот - 20, то певні амінокислоти можуть кодуватися різними
триплетами

(кодонами-синонімами).

Внаслідок

цього

генетичний

код

називають виродженим або надмірним.
Є декілька амінокислот, які кодуються різними кодонами (наприклад,
амінокислота аланін кодується триплетами ЦГА, ЦГГ, ЦГТ, ГЦГ). Поряд з
ними є амінокислоти, які кодуються двома триплетами, і тільки дві
амінокислоти - одним. Однак кожний триплет кодує тільки одну певну
амінокислоту, що свідчить про його специфічність. Крім того, деякі триплети
(АТТ, АЦТ, АТЦ) не кодують амінокислоти, а є своєрідними “точками
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термінації” процесу зчитування інформації. Якщо процес синтезу доходить до
такої “точки” в молекулі ДНК, синтез даної РНК припиняється. Встановлено
кодони для всіх 20 амінокислот.
Послідовність триплетів у ДНК визначає порядок розташування
амінокислот у молекулі білка, тобто має місце колінеарність. Це означає, що
положення кожної амінокислоти в поліпептидному ланцюгу залежить від
положення триплету в ДНК. Численними дослідженнями встановлена
універсальність генетичного коду. Він однаковий для всіх живих організмів,
від бактерій до рослин і ссавців. Тобто у всіх живих організмів той самий
триплет кодує ту ж амінокислоту. Це один з найбільш переконливих доказів
спільності походження живої природи.
Таким

чином,

генетичний

код

ДНК

має

такі

фундаментальні

характеристики:
1.

триплетність (три сусідні азотисті основи називаються кодоном і

кодують одну амінокислоту);
2.

специфічність (кожний окремий триплет кодує тільки одну певну амі-

нокислоту);
3.

неперекривність (жодна азотиста основа одного кодону ніколи не

входить до складу іншого кодону);
4.

відсутність розділових знаків (генетичний код не має “пунктуаційних

позначок” між кодуючими триплетами у структурних генах);
5.

універсальність (даний код он у ДНК або ІРНК визначає ту саму

амінокислоту в білкових системах всіх організмів від бактерій до людини);
6.

надмірність (одна амінокислота часто має більш ніж один кодовий

триплет);
7.

колінеарність (ДНК є лінійним полінуклеотидним ланцюгом, а білок-

лінійним поліпептидним. Послідовність амінокислот у білку відповідає
послідовності триплетів у його гені. Тому ген і поліпептид, який він кодує,
називають колінеарними);
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РОЗДІЛ 2 ОСНОВИ БІОІНФОРМАТИКИ ТА ОПИС АЛГОРИТМІВ
ВИРІВНЮВАННЯ
2.1 Загальна біоінформатика
Біоінформатика - це наука, що швидко розвивається: постійно
виникають нові проблеми, завдання, підходи і методи. Та все ж серед завдань
можна виділити:
1.

пошук схожості нуклеотидних або амінокислотних послідовностей;

2.

аналіз генома (визначення білок-кодуючих ділянок, а також ділянок,

кодуючих тРНК і рРНК; пошук ділянок ДНК, які відповідають за регуляцію сайти зв’язування регуляторних білків та ін.);
3.

прогнозування вторинної структури РНК;

4.

прогнозування

структури

білків

за

їх

амінокислотними

послідовностями;
5.

філогенетичне порівняння форм – встановлення їх спорідненості.

6.

створення і підтримка баз даних, інструментів для роботи з ними, а

також методів обробки масових експериментів.
Предмет біоінформатики включає в себе три компоненти:
1.

створення баз даних, що дозволяють здійснювати зберігання великих

наборів біологічних даних і керування ними;
2.

розробка алгоритмів і методів статистичного аналізу для визначення

відносин між елементами баз даних;
3.

використання цих коштів для аналізу та інтерпретації біологічних

даних різного типу - зокрема, послідовностей ДНК, РНК і білків, білкових
структур, профілів експресії генів і біохімічних шляхів.
Цілі біоінформатики наступні:
1.

Організовувати дані таким чином, аби дослідники мали доступ до

поточної інформації, що зберігається в базах даних, і могли вносити в неї
нові записи у міру отримання нових відомостей.

БС42с.4213.1300.3166.ПЗ
Змін. Лист

..

№ докум. Підпис Дата

Лист
31

2.

Розвивати програмні засоби та інформаційні ресурси, які допомагають

в управлінні даними і в їх аналізі.
3.

Застосовувати ці засоби для аналізу даних та інтерпретації отриманих

результатів таким чином, аби вони мали біологічний сенс.
Аналіз еукариотичного генома включає визначення екзон-інтронної
структури і функцій кодуючих генів. Потім виявляються альтернативні
ізоформи кодованих мРНК і білків, регуляторні сигнали тощо.
На кожному етапі потрібне застосування генетико-математичних
моделей, методів і спеціальних комп’ютерних програм. Для передбачення
кодуючої частини генів використовують програми, в основі яких лежить
порівняння послідовності, що вивчається, з послідовностями відомих білків,
мРНК або ДНК, що кодує гомологічні гени. Проте такі програми не завжди
можуть виявити гени, специфічні для нового генома, тому виникає потребу у
додатковому

використанні

складного

статистичного

аналізу.

Знаючи

передбачувану структуру гена, можна провести дослідження структури і
функції кодованого ним білку.
Окремим

розділом

біоінформатики

є

прогнозування

просторової

структури білків. Точних методів визначення тривимірної структури білку по
його амінокислотній послідовності поки що немає. Проте існують бази даних,
які містять експериментальним чином отриману інформацію про тривимірну
структуру багатьох білків. На основі цих даних можна передбачити просторову
структуру гомологічного білку.
Прогнозувати просторову структуру РНК складніше, ніж білків, і для
цієї мети розроблені спеціальні методи біоінформатики.
Рішення поставлених завдань неможливе без використання баз даних.
Але оскільки існує велика кількість молекулярно-генетичних інформаційних
масивів, багато хто має свій формат зберігання і засоби доступу до них. В
результаті постає проблема інтеграції, виникає завдання по створенню
стандартів і програмних засобів, які дозволять користувачеві швидко

БС42с.4213.1300.3166.ПЗ
Змін. Лист

..

№ докум. Підпис Дата

Лист
32

знаходити інформацію на основі комп'ютерного аналізу багатьох баз даних.
Оскільки рішення поставлених завдань припускає використання різних
програм і алгоритмів для аналізу послідовностей, першочергово необхідною
є статистична оцінка достовірності та надійності отриманих висновків. Для
цього можна використати відомі статистичні критерії.

2.2 Методи секвенування
Секвенування — останній етап молекулярного аналізу попередньо
відібраного, клонованого і протестованого більш простими методами
фрагмента ДНК. Секвенування являє собою визначення нуклеотидної
послідовності

фрагмента

ДНК

шляхом

отримання

серії

молекул

комплементарних ДНК, що розрізняються справжні одну підставу.
Існує два основних метода секвенування: метод Максама-Гілберта
(заснований на хімічному розщепленні ДНК з однієї основи) і метод Сангера
(дідезоксі-метод). Метод Сангера більш надійний і простий у виконанні, на
практиці його використовують частіше.
Метод Сангера або дідезоксисеквенування заснований на синтезі
досліджуваної ланцюга ДНК in vitro з зупинкою синтезу на заданій основі
шляхом приєднання дідезоксинуклеотида. Дидезоксинуклеотид позбавлений
гідроксильних груп при атомах цукрового кільця не тільки у 2’-, але і в 3’положенні, що робить його нездатним формувати фосфодіефірних зв’язок з
наступним нуклеотидом. Такі дідезоксинуклеотиди отримують шляхом
синтезу.
Сам метод включає наступні етапи:
1) гібридизацію досліджуваного фрагмента ДНК з праймером;
2) ферментативний синтез ДНК;
3) денатурацію отриманих продуктів формамідом (в результаті
утворюються унікальні олігонуклеотидні послідовності, що містять праймер і
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розрізняються по довжині);
4) електрофорез у поліакриламідному гелі на чотирьох доріжках (за
кількістю типів нуклеотидів);
5) аналіз результатів на радіоавтографі. На більшості останніх можна
чітко розрізнити 250-350 смуг, тобто прочитати послідовність у 250-350 п. н.
Нуклеотидна послідовність на радіоавтографі зчитується знизу вгору.
Таким чином, за розміром синтезованих фрагментів може бути
визначена локалізація дідезоксинуклеотидів і порядок відповідних їм
нуклеотидів у вихідній молекулі ДНК.
Для зчитування довших послідовностей існує ряд методів, що являють
собою різні модифікації методу Сангера. Ці методи засновані на
попередньому клонування ДНК в векторах, сконструйованих на основі фага
М13 E. coli для отримання протяжних одноланцюгових ділянок ДНК, які
можуть бути безпосередньо секвеновані без денатурації і праймування.
Особливість фага М13 E. coli полягає у можливості його існування у двох
формах: дволанцюжкової реплікативної, що функціонує як плазміда, і
одноланцюжкової фагової, що використовується в якості матриці для
секвенування. Виділивши після клонування одноланцюжкові фагові ДНК зі
вставкою (розмір близько 500 п. н.), праймер гибридизують послідовністю
поблизу вставки і проводять дідезоксисеквенування.
Для секвенування великих фрагментів ДНК (близько 2000 п. н.)
використовують більш складні (комбіновані) підходи. Один з них полягає в
попередньому клонуванні даного фрагмента в плазмильному векторі і
побудові його докладної рестрикційної карти (ідентифікації перекриття
рестрикційних

фрагментів

довжиною

100-500

п.

н.).

Далі

після

субклонування кожного із цих фрагментів ДНК M13 E. coli їх секвенують і
визначають послідовність вихідної ділянки ДНК. Оскільки субклоновані
фрагменти можуть бути вбудовані у протилежних напрямках, то праймер в
одному випадку буде ініціювати синтез першого ланцюжка, а в іншому —
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комплементарного йому. Таким чином, можливе одночасне секвенування
обох ланцюжків.
Для секвенування фрагментів ДНК більше 5000 п. н. використовують
методи секвенування дволанцюгових плазмідних ДНК, які не потребують
субклонування. Один із них носить назву “праймер-опосередкованої
прогулянки” (“блукаючої затравки”). Суть методу полягає у послідовному
дідезоксисеквенуванні елементів по 250-350 п. н. Етапи методу являють
собою

ланцюжок

циклів,

що

включають

синтез

праймера,

дідезоксисеквенування та ідентифікацію нуклеотидної послідовності:
1) відділення плазмідної ДНК, що містить вставку, спраймером, який є
комплементарним послідовності одного з ланцюжків векторної ДНК;
дідезоксисеквенування та ідентифікація перших 250-350 п. н. вставки;
2) синтез другого праймера, комплементарного сегменту вставки, який
відстоїть від місця зв’язування першого праймера приблизно на 300 п. н., і
секвенування наступних 250-350 п. н., і так далі, поки не секвенують весь
фрагмент.
Обов’язкова умова при секвенуванні дуже довгих фрагментів – мати
праймер завдовжки не менше 24 нуклеотидів. Це необхідно для того, аби
уникнути спарювання праймера всередині вставки більше одного разу. Цим
методом були секвеновані фрагменти ДНК, клоновані у бактеріофазі А. (=20
т. п. н.) і космідному векторі (=40 т. п. н.).
Наразі

поширення

отримала

методологія

автоматичного

ДНК-

секвенування — електрофорез в цьому випадку проводять на одній доріжці,
на електрофореграмі кожному з нуклеотидів відповідає свій колір смуги. Її
сканують у промені лазера, заносячи дані в комп’ютер, який зіставляє їх і
ідентифікує, виводячи на екран нуклеотильну послідовність. Цей метод
широко застосовувався в ході реалізації програми “Геном людини”.
Використання автоматичних секвенаторов знизило вартість секвенування
однієї ланки з 1 $ до 0,1 $.
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Проте існують ще більш швидкі методи автоматичного секвенування.
Один

з

них

послідовності

—
ДНК

секвенування
з

набором

шляхом

гібридизації

олігонуклеотидів

досліджуваної

(олігонуклеотидною

матрицею), що включає всі можливі варіанти перестановок з 4 стандартних
нуклеотидів (А, G, С, Т) певної довжини. Найбільш зручними вважаються
набори матриць (чіпи) з октануклеотидов.При цьому кількість можливих
варіантів нуклеотидів становить 65536. Фрагмент ДНК, що секвенується,
мітиться

радіоактивним

фосфором

і

гібридизується

тільки

з

комплементарними його ділянкам октануклеотидами.
У результаті визначається спектр октануклеотидів, що складають
досліджуваний фрагмент ДНК. Локалізація октамерів у досліджуваному
фрагменті ДНК встановлюється за допомогою спеціальної комп’ютерної
програми.
Принцип секвенування ДНК за Максамом-Гілбертом. В основі методу
секвенування

ДНК

шляхом

хімічної

деградації

лежить

обмежене

розщеплення міченого фрагмента ДНК
Схема секвенування ДНК хімічної деградацією специфічних реагентів.
Неодмінною умовою проведення секвенування цим методом є наявність
фрагмента ДНК, міченого тільки по одному закінченню. Поділ продуктів
деградації за розміром шляхом застосування високовольтного електрофорезу
в поліакриламідному гелі, здатному виокремлювати фрагменти ДНК, що
різняться між собою по довжині всього на один нуклеотид у досить
широкому діапазоні,

з подальшою

радіоавтографією

гелю

дозволяє

визначити нуклеотидну послідовність секвенованої ділянки ДНК.
Першим етапом при проведенні реакції хімічної деградації є обмежена
модифікація певних нуклеотидів під дією різних хімічних агентів.
Концентрація агента і тривалість його впливу на молекули ДНК підбирається
з таким розрахунком, щоб у кожній молекулі сталася модифікація тільки
одного нуклеотиду, а оскільки в реакційній суміші присутня величезна
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кількість таких молекул, то, відповідно до теорії ймовірності, всі основи
даного типу у фрагменті ДНК, що секвенується, виявляться модифікованими.
Для кожного типу нуклеотидів або їх комбінації проводять окремі реакції
обмеженої модифікації і кількісного розщеплення. Таким чином, в результаті
чотирьох (іноді трьох, п’яти або навіть шести) типів реакцій утворюється
суміш олігонуклеотидних молекул, що розрізняються за розміром на один
нуклеотид і несуть на одному із закінчень мітку, зазвичай радіоактивну. Слід
зазначити, що, окрім мічених молекул, в реакційній суміші будуть
представлені й олігонуклеотидні фрагменти, що не несуть мітки, але на етапі
радіоавтографії вони виявляться невидимими і тому для даного методу
начебто не існуючими. Після поділу продуктів реакції у сусідніх доріжках
денатуруючого

поліакріламідного

гелю

і

етапу

радіоавтографії

на

рентгенівській плівці буде видно сходи зі смуг ДНК на сусідніх доріжках.
“Читання” плівки дозволяє відновити послідовність нуклеотидів фрагменту
ДНК, що секвенується. На рис 2.2. у вигляді спрощеної схеми показаний весь
процес визначення послідовності нуклеотидів ДНК даним методом, з якого
можна скласти загальне уявлення про секвенування ДНК методом хімічної
деградації.

Рисунок 2.1 – Схема процесу визначення послідовності нуклеотидів
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Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР або PCR) — експериментальний
метод молекулярної біології, спосіб значного збільшення малих концентрацій
бажаних фрагментів ДНК у біологічному матеріалі (пробі). Крім звичайного
збільшення числа копій ДНК (цей процес називається ампліфікацією), ПЛР
дозволяє проводити безліч інших маніпуляцій з генетичним матеріалом
(введення мутацій, зрощення фрагментів ДНК) і широко використовується у
біологічній і медичній практиці, наприклад, для клонування генів, виділення
нових генів, секвенування, створення і визначення генетично модифікованих
організмів, діагностики захворювань (спадкових, інфекційних), ідентифікації
малих кількостей ДНК, встановлення батьківства.
Принцип дії
Метод заснований на багатократному виборчому копіюванні певної
ділянки ДНК за допомогою ферментів in vitro (в штучних умовах). При
цьому відбувається копіювання тільки тієї ділянки, яка задовольняє задані
умови, і лише в тому випадку, коли він присутній у досліджуваному зразку.
За допомогою ПЛР зазвичай можуть бути ампліфіковані відносно короткі (до
10 kbp) ділянки ДНК з відомими кінцями, у окремих випадках можуть
використовуватися ділянки до 40 kbp. Для проведення найпростішої ПЛР
потрібні такі компоненти:


ДНК-матриця, тобто фрагмент ДНК, що містить ділянку, яку потрібно
ампліфікувати.



Два праймери, комплементарні закінченням необхідного фрагменту.



Термостабільна ДНК-полімераза.



Дезоксинуклеотидтрифосфати (A, G, C, T).



Буферний розчин.
ПЛР проводять в ампліфікаторі — приладі, що забезпечує періодичну

та швидку зміну температури (охолоджування і нагрівання) тестових
пробірок із розчином, зазвичай з точністю не менше 0,1°C.
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Праймери
Специфічність
комплексів

між

олігонуклеотидами

ПЛР

матрицею

базується
і

довжиною

на

утворенні

праймерами
18—30

комплементарних

(короткими

основ).

Кожен

синтетичними
з

праймерів

комплементарний одному з ланцюгів дволанцюгової матриці, обрамляючи
початок і кінець ділянки, яка ампліфікується.
Після гібридизації матриці з праймером останній слугує затравкою для
ДНК-полімерази при синтезі комплементарного ланцюжка матриці (див.
нижче).
Найважливіша характеристика праймерів — температура плавлення
(Tm) комплексу праймер-матриця. Вона визначається, як температура, за якої
половина нуклеотидів праймера гібридизована із матрицею. Tm можна
приблизно визначити за формулою:
𝑇𝑚 = 2 ∗ (𝑛𝐴 + 𝑛 𝑇 ) + 4 ∗ (𝑛𝐺 + 𝑛𝐶 ),
де nX — кількість нуклеотидів Х в праймері. Якщо праймер короткий і Tm
мала, то праймер може виявитися частково комплементарним до інших
ділянок матричної ДНК, що може призвести до появи неспецифічних
продуктів. Верхня межа температури плавлення — оптимум дії полімерази,
активність якої зазвичай падає при температурі, вищій за 80°C. Тому
ретельний дизайн праймерів — необхідна задача, яку слід провести перед
тим, як починати ПЛР.
При виборі праймерів бажано дотримуватися наступних критеріїв:


вміст GC ~ 40—60%;



близькі Tm праймерів (відмінності не більш, ніж на 5°C);



відсутність неспецифічних вторинних структур — шпильок[6] і димерів[7];



бажано, щоб на 3’-кінці був гуанін або цитозин.
Хід реакції
Зазвичай при проведенні ПЛР виконується 20—35 циклів, кожен з яких

складається із трьох стадій (див малюнок 2):
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1.

Дволанцюгову ДНК-матрицю нагрівають до 94-96°C (або до 98°C,

якщо використовується особливо термостабільна полімераза) на 0,5-10 хв.,
щоб ланцюги ДНК розділилися. Ця стадія називається денатурацією —
руйнуються водневі зв’язки між двома ланцюжками. Іноді перед першим
циклом проводять попереднє прогрівання реакційної суміші протягом 2-5 хв.
для повної денатурації матриці і праймерів.
2.

Коли ланцюги розійшлися, температуру знижують, аби праймери

могли зв’язатися з одноланцюжковою матрицею. Ця стадія називається
відпалом (англ. annealing). Температура відпалу залежить від праймерів і
зазвичай вибирається на 4-5°С нижче за їх температуру плавлення. Час стадії
— 0,5-2 хв.
3.

ДНК-полімераза реплікує матричний ланцюжок, використовуючи

праймер як затравку. Це так звана стадія елонгації. Температура елонгації
залежить

від

полімерази.

Полімерази

Taq

і

Pfu,

що

найчастіше

використовуються, найактивніші за 72°C. Час елонгації залежить як від типу
ДНК-полімерази, так і від довжини фрагмента, який ампліфікують. Середня
швидкість елонгації — 1000 пар основ за 1 хв. Після закінчення всіх циклів
часто проводять додаткову стадію фінальної елонгації, щоб добудувати всі
одноланцюжкові фрагменти. Ця стадія триває 10-15 хв.
Методи ПЛР


Вкладена ПЛР (англ. Nested PCR) — застосовується для зменшення

частки побічних продуктів реакції. Використовують дві пари праймерів і
проводять дві послідовні реакції. Друга пара праймерів ампліфікує ділянку
ДНК усередині продукту першої реакції.


Інвертована ПЛР (англ. Inverse PCR) — використовується у тому

випадку, якщо

відома

лише

невелика

ділянка

усередині

потрібної

послідовності. Цей метод особливо корисний, коли потрібно визначити
фланкуючі послідовності після вставки ДНК в геном. Для здійснення
інвертованої ПЛР проводять ряд розрізів ДНК рестриктазами з подальшим
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лігуванням. В результаті відомі фрагменти утворюються на обох закінченнях
невідомої ділянки, після чого можна проводити звичайну ПЛР.


ПЛР зі зворотною транскрипцією (або ЗТ-ПЛР, англ. Reverse

Transcription PCR, RT-PCR) — використовується для ампліфікації, виділення
або ідентифікації відомої послідовності з бібліотеки РНК. Перед звичайною
ПЛР проводять транскрипцію молекули РНК за допомогою зворотної
транскриптази і отримують комплементарну ДНК (кДНК). Цим методом
часто визначають, де і коли експресуються певні гени.


Асиметрична ПЛР (англ. Assymetric PCR) — проводиться тоді, коли

потрібно ампліфікувати переважно один із ланцюжків початкової ДНК.
Використовується в деяких методиках секвенування і гібридизаційного
аналізу. ПЛР проводиться за класичним сценарієм, за винятком того, що
один із праймерів береться у великому надлишку.


Кількісна ПЛР(англ. Quantitative PCR, Q-PCR) — використовується для

швидкого вимірювання кількості певної ДНК, кДНК або РНК у пробі. Цей
метод зазвичай використовується “у реальному часі” (Кількісна ПЛР у
реальному часі). При цьому застосовують флуоресцентно мічені реагенти для
точного вимірювання кількості продукту реакції по мірі його накопичення.


Тачдаун ПЛР (англ. Touchdown PCR) — за допомогою цього методу

зменшують вплив неспецифічної гібридизації праймерів на утворення
продукту. Перші цикли проводять при температурі, вищій за температуру
відпалу, потім кожні декілька циклів температуру знижують. За певної
температури система пройде через смугу оптимальної специфічності
праймерів до ДНК.


Метод молекулярних колоній (або “ПЛР в гелі”, англ. Polony - PCR

Colony) — поліакріламідний гель полімеризують зі всіма компонентами ПЛР
на поверхні і проводять термоциклування. У точках, які містять ДНК, до якої
підібрані праймери, відбувається ампліфікація з утворенням молекулярних
колоній.
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Геліказно-залежна ампліфікація (англ. Helicase-dependent amplification)

— подібна до звичайної ПЛР, але реакція проходить при постійній
температурі. Для роз’єднання ланцюжків ДНК використовується геліказа
замість теплової денатурації.


ПЛР із швидкою ампліфікацією кінців кДНК (англ. Rapid amplification

of cDNA ends, RACE) — ампліфікація матричної РНК (мРНК) за допомогою
відомого фрагмента усередині цієї молекули.


ПЛР довгих фрагментів (англ. Long-range PCR) — модифікація ПЛР

для ампліфікації протяжних ділянок ДНК (10 kbp і більше). Використовують
дві полімерази, одна з яких — Taq-полімераза з високою процесивністю
(тобто полімер аза, здатна за один прохід синтезувати довгий ланцюг ДНК), а
друга — ДНК полімераза з 3'-5' ендонуклеазною активністю. Друга
полімераза необхідна для коригування помилок, внесених першою.


Випадкова ампліфікація поліморфної ДНК (англ. Random Amplification

of Polymorphic DNA, RAPD) — використовується тоді, коли потрібно
розрізнити близькі за генетичною послідовністю організми, наприклад, різні
сорти

культурних

рослин,

породи

собак

або

близькоспоріднені

мікроорганізми. У цьому методі зазвичай використовують один праймер
невеликого

розміру

(20

—

25

bp).

Цей

праймер

буде

частково

комплементарний випадковим ділянкам ДНК досліджуваних організмів.
Підбираючи умови (довжину праймера, його склад, температуру тощо),
вдається добитися задовільної відмінності картини ПЛР для двох організмів.


Мультиплексна ПЛР (англ. Multiplex PCR) — використання великого

числа унікальних праймерів в одній реакції ПЛР для отримання кількох
продуктів ПЛР різної довжини. Така реакція заміняє кілька окремих реакцій
ПЛР, які б потребували більшої кількості реагентів і часу. Температури
відпалу кожного з наборів праймерів повинні бути оптимізовані, аби вони
могли правильно працювати в межах однієї реакції. Крім того, розміри
ділянок ДНК, які ампліфікуються, повинні відрізнятися достатньо для їх
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розрізнення за допомогою гелевого електрофорезу.
Мультиплексна ампліфікація проб за допомогою ліґування (англ.



en:Multiplex

Ligation-dependent

Probe

Amplification,

дозволяє

MLPA)

ампліфікувати кілька ділянок ДНК за допомогою однієї пари праймерів.
Якщо нуклеотидна послідовність матриці відома лише частково або
невідома зовсім, можна використовувати вироджені праймери, послідовність
яких містить вироджені позиції, де можуть розташовуватися будь-які
нуклеотиди. Наприклад, послідовність праймера може бути такою: .ATH., де
Н заміняє собою A, T або C.

2.3. Вирівнювання
Вирівнюванням послідовностей

азотистих основ у нуклеїнових

кислотах або амінокислот у поліпептидних ланцюжках білків називають
визначення

взаємної

амінокислотних

відповідності

залишків,

залишків

відповідно)

у

(нуклеїдних

цих

двох

основ

або

або

декількох

послідовностях, при якому зберігається вихідний порядок залишків у
послідовностях.
Вирівнювання

послідовностей

-

це

основний

інструмент

біоінформатики, його проводять з метою встановлення структурних,
функціональних і еволюційних відносин між послідовностями.
Біологічні макромолекули є результатом молекулярної еволюції. Тому
якщо дві такі біомакромолекули мають деякого загального предка (і,
відповідно, послідовності мономерів у таких макромолекулах – загальну
предкову послідовність), то вони, як правило, виявляють подобу в
поєднаннях мономерів, у структурах і в біологічних функціях. Наприклад,
якщо відкрита нова послідовність з невідомою функцією, але при цьому в
базах даних можуть бути знайдені подібні їй послідовності з раніше
встановленими структурами і функціями, то результати вирівнювання
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(порівняння) цієї нової послідовності з уже дослідженими послідовностями
можуть стати підставою для передбачення функції або структури цієї нової
послідовності.
Одна з цілей вирівнювання послідовностей полягає в тому, щоб
визначити ступінь подібності двох послідовностей і, якщо вона досить
висока, зробити правдоподібний висновок щодо їх гомологічності.
При передачі генетичної інформації від попереднього покоління
наступного вона дещо змінюється під час процесу копіювання. Зміни, які
відбуваються в процесі розбіжності від загального предка, можуть бути трьох
типів: заміни, вставки і видалення (випадання). Ці зміни можуть
накопичуватися від покоління до покоління. Через кілька тисяч поколінь в
послідовностях може з’явитися значне число розбіжностей. Порівняння двох
гомологічних послідовностей показує ступінь їх розбіжності, тобто силу
еволюційних змін.
Вирівнювання послідовностей - це процедура порівняння двох
(попарне

вирівнювання)

або

декількох

(множинне

вирівнювання)

послідовностей шляхом пошуку рядів окремих елементів або характерних
комбінацій елементів послідовностей, які розташовані у послідовностях в
однаковому порядку.
При вирівнюванні двох послідовностей їх поміщають у дві рядки один
над одним, записуючи їх за допомогою літер алфавіту. Ідентичні чи подібні
“літери” (елементи) цих рядків зрушують в межах рядка (не змінюючи
вихідного порядку слідування “знаків”) таким чином, аби вони шикувалися
один під другом у шпальтах.
Неідентичні знаки або поміщають в одні й ті ж стовпці як
неспівпадання, або вставляють навпроти них у другій послідовності
пропуски.
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2.4 Крапкова матриця (Dot plot)
Крапкова матриця (dot plot) - це найпростіше зображення, яке дає
уявлення про подібність між двома послідовностями. Точкова матриця
подібності (або збігів) являє собою таблицю або матрицю, в якій рядки
відповідають елементам однієї послідовності, а колонки - елементам іншої
послідовності.
У найпростішому варіанті точкової матриці її “клітинки” залишаються
порожніми, якщо порівнювані елементи різні, і заповнюються, якщо вони
збігаються. Фрагменти послідовностей, що співпадають, відображаються у
вигляді діагоналей, що йдуть з верхнього лівого кута у нижній правий.
Для прикладу побудуємо матрицю, що показує співпадіння між
строками: ТКАЧЕНКОІРИНАОЛЕКСІЇВНА та ІРИНАТКАЧЕНКО. (Рис. 2.3)

Рисунок 2.2 – Крапкова матриця схожості двох строк.
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Вирівнювання даних послідовностей зобразимо на Рис. 2.4

Рис. 2.3 – Результат вирівнювання

2.5 Міра схожості послідовностей
Для кількісного виміру подібності та відмінності послідовностей
вводять поняття відстані (distance) між двома рядками послідовностей.
Мірою відстані є функція, яка так само, як і міра подоби, надає чисельне
значення парі послідовностей, але тільки на підставі іншого принципу: чим
більше відстань, тим менше подоба (і навпаки). Значення відстані зазвичай
задовольняють математичним аксіомам метрики.
У більшості випадків міри відстані і подоби мають зворотній зв’язок:
маленька відстань означає високу подобу і навпаки.
Існує два методи вимірювання відстані між двома даними рядками
послідовностей:
1.

Відстань Хеммінга (the Hamming distance) визначається кількістю

позицій, що не збігаються, між двома послідовностями однакової довжини.
Наприклад, відстань по Хеммінгу дорівнює 3 для послідовностей вказаних на
Рис. 2.5.

Рис. 2.4. – Послідовності
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2.

Відстань Левенштайна (the Levenshtein distance) - це мінімальне число

операцій редагування (видалення, вставка або заміна), необхідних, аби
перетворити один рядок в інший. Наприклад, відстань по Левенштайну
дорівнює 3 для послідовностей вказаних на Рис. 2.6

Рис. 2.5 – Послідовності

2.6 Алгоритм Вагнера-Фішера
Розглянемо формулу, за якою можна знайти відстань Левенштайна. Тут
і далі вважається, що елементи рядків нумеруються з першого символу, як
прийнято в математиці, а не з нульового, як прийнято в мовах C, C ++, C #,
Java, Python.
Нехай S1 і S2 - два рядки (довжиною M і N відповідно) над деяким
алфавітом тоді редакційну відстань (відстань Левенштайна) d(S1,S2) можна
розрахувати за наступною рекурентною формулою (1):
𝑑(𝑆1 , 𝑆2 ) = 𝐷(𝑀, 𝑁)

(1)

де:
0; 𝑖 = 0, 𝑗 = 0
𝑖; 𝑗 = 0, 𝑖 > 0
𝑗; 𝑖 = 0, 𝑗 > 0
D(i,j)=
𝐷(𝑖, 𝑗 − 1) + 1,
𝐷(𝑖 − 1, 𝑗) + 1,
𝑚𝑖𝑛 (
) ; 𝑗 > 0, 𝑖 > 0
𝐷(𝑖 − 1, 𝑗 − 1) + 𝑚(𝑆1 [𝑖], 𝑆2 [𝑗])
{
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Тут m (a,b) дорівнює нулю, якщо a=b і одиниці в іншому випадку;
min(a,b,c) повертає найменший з аргументів.
Крок по i символізує видалення (D) з першого рядка, по j - вставку (I) в
перший рядок, а крок за обома індексами символізує заміну символу (R) або
відсутність змін (M).
Справедливі наступні твердження(3)
𝑑(𝑆1 , 𝑆2 ) ≥ ||𝑆1 | − |𝑆2 ||
𝑑(𝑆1 , 𝑆2 ) ≤ max(|𝑆1 |, |𝑆2 |)

(3)

𝑑(𝑆1 , 𝑆2 ) = 0 ↔ 𝑆1 = 𝑆2
Розглянемо формулу (2) більш докладно. Очевидно, що редакційна
відстань між двома порожніми рядками дорівнює нулю. Також очевидно те,
що для отримання порожнього рядка із рядка довжиною i, потрібно зробити i
операцій видалення, а для отримання рядка довжиною j з порожнього
потрібно призвести j операцій вставки.
Залишилося розглянути нетривіальний випадок, коли обидва рядки не є
порожніми.
Для початку зауважимо, що в оптимальній послідовності операцій їх
можна довільно міняти місцями. Справді, розглянемо дві послідовні операції:


Дві заміни одного і того ж символу - неоптимально (якщо замінити x на

y, а потім y на z, то вигідніше було відразу поміняти x на z).


Дві заміни різних символів можна міняти місцями.



Два стирання або дві вставки можна міняти місцями.



Вставка символу з його подальшим стиранням - неоптимально (можна

їх обидві скасувати).


Стирання і вставку різних символів можна міняти місцями.



Вставка символу з його подальшою заміною - неоптимально (зайва
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заміна).


Вставка символу і заміна іншого символу міняються місцями.



Заміна символу з його подальшим стиранням - неоптимально (зайва

заміна).


Стирання символу і заміна іншого символу міняються місцями.
Нехай S1 закінчується на символ “a”, S2 закінчується на символ “b”. Є

три варіанти:
Символ “а”, на який закінчується S1, в якийсь момент був стертий.
Зробимо це стирання першою операцією. Отже, стерли символ “a”, після чого
перетворили перший i-1 символів S1 в S2

(на що знадобилося D(i-1,j)

операцій), значить, всього знадобилася D(i-1,j)+1 операція.
Символ “b”, на який закінчується S2 , в якийсь момент був доданий.
Зробимо це додавання останньою операцією. Перетворили S1 в перші j-1
символів S2, після чого додали “b”. Аналогічно попередньому випадку,
знадобилося D(i-1,j)+1 операцій.
Обидва попередніх твердження невірні. Якщо символи додавалися
праворуч від фінального “a”, то, щоб зробити останнім символом “b”,
потрібно було або в якійсь момент додати його (але тоді твердження 2 було б
вірно), або замінити на нього один з цих доданих символів (що теж
неможливо, тому що додавання символу з її наступною заміною не
оптимальне). Значить, праворуч від фінального “a” символи не додавали.
Стирання самого фінального “a” не проводилося, оскільки твердження 1
невірно. Виходить, що єдиний спосіб зміни останнього символу - його
заміна. Замінювати символ 2 або більше раз не оптимально. Значить,
1.

Якщо a=b, то останній символ не змінювався. Оскільки він також не

стирався і праворуч від нього не приписувалося, то не впливав на наші дії, і,
значить, було виконано D(i-1,j-1) операцій.
2.

Якщо a≠b, то останній символ змінювався один раз. Зробимо цю заміну

першою. Надалі, аналогічно попередньому випадку, потрібно виконати D(i-
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1,j-1) операцій, значить, все буде потрібно D(i-1,j-1)+1 операцій. Було
реалізовано і досліджено 3 варіанти цього алгоритму:


Матрична реалізація: будуємо повноцінну матрицю D згідно з

формулою (2).


Рекурсивна реалізація: починаємо з останнього елемента матриці D, в

якому і міститься шукана відстань, і рекурсивно знаходимо всі відсутні для
розрахунків елементи за формулою (2).


Стекова реалізація: будемо зберігати наступні значення i, j і проміжне

результуюче значення в стеку. Тим самим можна відмовитися від рекурсії і
замінити її циклом, який виконуватиметься, поки стек не виявиться
порожнім.

2.7 Алгоритм локального вирівнювання
Алгоритм Сміта-Уотермана використовують, коли необхідно знайти
оптимальне

вирівнювання

підпослідовностей

(subsequences)

вихідних

послідовностей х та у, наприклад коли існує необхідність знайти загальні
домени гомологічних білків. Локальне вирівнювання також є ефективним
способом виявлення подібності при порівнянні послідовностей, що зазнали
суттєвих змін (дивергенція ознак) під дією рушійних сил еволюції.
Найкращим

локальним

вирівнюванням

називається

вирівнювання

підпослідовностей х та у, що має найбільшу вагу.
Для двох послідовностей x та y з елементами ( 0 i  n ) та (0  j  m)
ми будуємо матрицю F. Елемент F (i, j ) цієї матриці містить вагу (рахунок,
score) найкращого вирівнювання елементів x1…i та y1…j послідовностей х та у
відповідно. Матрицю F ми будуємо рекурсивно. Присвоїмо початковій точці
нульову вагу F(0,0)=0. Далі ми заповнюємо матрицю в порядку зростання
обох індексів, тобто з верхнього лівого кута до нижнього правого. Якщо вже
визначені F(i-1, j-1), F(i-1, j), F(i, j-1), то можна визначити F(i, j).
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Можливі три варіанти отримання ваги F(i, j) відповідно до трьох
можливих варіантів вирівнювання (Рис. 2.7)

Рисунок 2.6 - Три варіанта отримання ваги F (i, j )
Якщо елемент yi однієї послідовності вирівняний з елементом xi
другої послідовності, тоді до значенням ваги F(i-1, j-1) додаємо бали за
вирівнювання S ( xi , y j ) , що можуть бути отримані з матриць PAM або
BLOSUM.
F (i, j )  F (i  1, j  1)  S ( xi , y j )

Якщо ж елементу yi однієї послідовності (відповідає стовпчикам
матриці) зіставлений пропуск (gap) “-” у другій послідовності x (формує
рядки матриці), то за це “нараховується” штраф d.
F (i, j )  F (i, j  1)  d

У випадку, коли елементу xi зіставлений пропуск в послідовності y
також “нараховується” штраф.
F (i, j )  F (i  1, j )  d

Найбільшу вагу вирівнювання двох фрагментів послідовностей
визначається як максимум трьох варіантів.
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𝐹(𝑖 − 1, 𝑗 − 1) + 𝑠(𝑦𝑖 , 𝑥𝑖 )
𝐹(𝑖 − 1, 𝑗) − 𝑑
F(i,j)=max{
}
𝐹(𝑖, 𝑗 − 1) − 𝑑
Таку рекурсивну процедуру повторюємо, послідовно збільшуючи
номер рядка (а всередині рядка – послідовно збільшуючи номер стовпчика),
до тих пір, поки не буде заповнена вся матриця F (i, j )
Для отримання значення ваги для кожного елемента матриці
динамічного програмування добавлена можливість присвоєння нульового
ваги F (i, j )  0 у разі, якщо всі інші варіанти вибору дають негативні
значення. Якщо найкраще вирівнювання на даному етапі має негативну вагу,
то починають нове вирівнювання. Кожного разу, коли найбільша вага
комірки матриці виявляється негативною, в комірку записується значення 0
та починається нове вирівнювання. Внаслідок додавання нового “нульового”
вибору елементи верхнього рядку та лівого стовпця в даному алгоритмі
також прирівнюються до нуля. В результаті будь-яка підпослідовність може
“ковзати” вздовж іншої перед початком вирівнювання без додавання штрафів
за вставки або пропуски (делеції).
Локальне вирівнювання може закінчиться в будь-якому місці матриці, а
не тільки в правому нижньому кутку, як у випадку глобального
вирівнювання. Таким чином, замість F(n,m) найкращою вагою при
локальному вирівнюванні може бути найбільше значення F (i, j ) матриці та
процедуру зворотного проходу потрібно починати саме з цього місця.
Процедура відновлення виборів вирівнювання називається процедурою
зворотного проходу (traceback procedure), при цьому ми будуємо граф
зворотного проходу та, одночасно, записуємо вирівняні рядки, додаючи
ліворуч до поточного вирівнювання пару символів:
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yj
xi

yj



xi

якщо вага була отримана з комірки F (i  1, j  1)

якщо вага була отримана з комірки F (i, j  1)

якщо вага була отримана з комірки F (i  1, j )

Процедуру зворотного проходу закінчуємо, як тільки зустрічається
нульовий елемент матриці, що відповідає початку вирівнювання (Рис. 2.8).

Рисунок 2.7 - Локальне вирівнювання методом Сміта – Уотермана. Схема
зворотного проходу
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Результатом локального вирівнювання двох послідовностей є:
y  AWGHE

x  AW  HE

2.8 Алгоритм локального вирівнювання з повторами
Якщо одна або обидві послідовності, що вирівнюються, мають велику
довжину, цілком можливо, що існує багато локальних вирівнювань з
великою

вагою,

для

знаходження

яких

використовують

алгоритм

вирівнювання з повторами.
Нас цікавлять тільки ті вирівнювання, вага яких більша, ніж заданий
поріг T.
Цей метод знаходить одну або більше копій однієї послідовності в
іншій, які не перекриваються.
Алгоритм
1.

F(0;0) = 0;

2.

Заповнення матриці проводиться зверху вниз.

3.

Перший стовпчик заповнюється нулями.

4.

Перша комірка кожного стовпчика заповнюється за наступною

формулою:
𝐹(𝑖 − 1,0),
𝐹(𝑖, 0) = 𝑚𝑎𝑥 {
𝐹(𝑖 − 1, 𝑗) − 𝑇, 𝑗 = 1, … , 𝑚;
Для заповнення вибирається максимальне значення між першою
коміркою попереднього стовпчика чи різницею максимального числа вже
заповненої матриці і порогом T.
5.

Наступні комірки стовпчика заповнюються за формулою:
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𝐹(𝑖, 0),
𝐹(𝑖 − 1, 𝑗 − 1) + 𝑠(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 ),
𝐹(𝑖, 𝑗) = 𝑚𝑎𝑥
𝐹(𝑖 − 1, 𝑗) − 𝑑,
𝐹(𝑖, 𝑗 − 1) − 𝑑.
{

Процедура зворотного проходу відбувається аналогічно алгоритму
локального вирівнювання. Результати приведені на Рис. 2.8

Рис. 2.8 – Локальне вирівнювання з повторами. Схема зворотного
проходу.

БС42с.4213.1300.3166.ПЗ
Змін. Лист

..

№ докум. Підпис Дата

Лист
55

РОЗДІЛ 3 РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ «СИСТЕМА
ПОШУКУ ЛОКАЛЬНОГО ВИРІВНЮВАННЯ»

Для того, щоб реалізувати програмний продукт створено программу із
вкладками на яких реілізован алгоритм локального вірінювання, алгоритм
локального вирівнювання з елементами повторів, та вкладка з загальним
виводом результатів для обох алгоритмів.

3.1 Алгоритм локального вирівнювання
На даній сторінці реалізовано алгоритм локального вирівнювання. На
даній сторінці є кнопки і віконця для відкриття та відображення біологічних
послідовностей, вікно для відображення динамічної матриці переходів, вікно
виводу результатів, та кнопка для зберігання результатів у файл.

Рисунок 3.1 – Сторінка з алгоритмом локального вирівнювання
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3.2 Алгоритм локального вирівнювання з повторами
На даній сторінці реалізовано алгоритм локального вирівнювання з
повторами. На даній сторінці є кнопки і віконця для відкриття та
відображення

біологічних

послідовностей,

вікно

для

відображення

динамічної матриці переходів, вікно виводу результатів, та кнопка для
зберігання результатів у файл.

Рисунок 3.2 – Локального вирівнювання з повторами

3.3 Вікно з порівнянням результатів послідовностей
В даному вікні відображено послідовності, динамічні матриці переходу
та результати реалізації алгоритмів.
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Рисунок 3.3 – Вікно порівняння

3.4. Результати роботи програми

Рисунок 3.4 – Результат роботи алгоритму локального вирівнювання
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Рисунок 3.5 – Результати локального вирівнювання з повторами

Рисунок 3.6 – Вивід всіх результатів на сторінці виводу.
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РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЯХ
Вступ
Метою даного розділу є дослідження санітарно-гігієнічних умов праці,
умов безпеки праці і пожежної безпеки лабораторії в якій експлуатується
персональний комп’ютер та апаратура для дослідження ДНК. У роботі був
розглянутий програмно-апаратний комплекс для обробки даних. В якості
апаратної частини комплексу виступають комп’ютерний секвенатор ДНК
MiSeq, Illumina та персональний комп’ютер з необхідним програмним
забезпеченням.

4.1 Характеристика робочого місця та умови експлуатації розробленого
програмно-апаратного комплексу
Розглянемо лабораторію (рис. 4.1), призначену для зняття дослідження
біологічних послідовностей. Дані отримуються за допомогою аналізу крові та
секвенатору та у подальшому оброблюються на комп’ютері.
Таблиця 4.1.1 – Характеристики лабораторії функціональних резервів
організму людини
Назва

Параметри

Розмір кабінету, lx
3 x3,35x3 (м)
wxh
Площа кабінету
Об´єм кабінету
Кількість
працюючих

10,05 м2
30,15 м3

Вентиляція

1 вентиляційна шахта

1
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Кондиціонування
Опалення

Кондиціонер типу "спліт"
1 7-и секторні батареї

Підлога
Стіни
Природнє
освітлення

бетон, вкритий лінолеумом
Цегляні, силікатна фарба.

Штучне освітлення

1 світильник на 2 лампи Л 201Б 40Вт
1275×127×675

1 вікно, що виходять на північ. Розмір: 1×1,5м.
Скло віконне листове, подвійне.
Розмір

В таблиці 4.1.2 наведено перелік обладнання, яким оснащена
лабораторія
Таблиця 4.1.2 – Характеристики техніки/обладнання та меблів
№

Назва об’єкту

Кількість

1.

УФ камера ПАНМЕД1М
Стерилізатор ГП-320

1

Секвенатор ДНК
MiSeq, Illumina
Кварцева лампа ЛБК150Н Праймед
Ноутбук Dell Inspiron
3521

1

1005х1540х840, Со (внутри)- 80о-200о,
380В, 9 кВт,
HiSeq 2500/2000, 100 bp,

1

52 ×6,5 × 3,5, 220В

1

Стіл
Стіл для комп’ютера
Крісло для взяття
крові
Стілець
Умивальник
Відро для сміття
Світильник

1
1
1

Екран: Глянцевий 15.6 (1366x768)
LED HD Процесор: Intel Pentium
2127U (1.9 ГГц) Оперативна пам’ять: 4
Гб DDR3 1600MHz
1132×630×750
1970×630×750
530×570×850

3
1
1
1

430×470×770
550×420×150
372×315×360
1275×127×675

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1

Розміри(a×h×b (мм)) та
характеристики та об’єкту
500×310×414,
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Рисунок 4.1. – План лабораторії для дослідження біологічних
послідовностей.
Порівняння нормативних параметрів з реальними згідно з нормами, ДСанПіН
3.3.2.007-98 (Табл. 4.1.3) .
Таблиця 4.1.3 – Порівняння розрахованих даних з нормою

Площа, S/людину, м2
Об’єм, V/людину, м3

Нормативні
параметри
Не менше 6 м2
Не менше 20 м3

Висота приміщення, м

3 – 3,5 м

Параметр

Реальні параметри
10,05 м2
30,15 м3
3м

Відстань від робочих місць Не менше 1 м
до стін, м
Габарити дверного отвору, м 1×2.1 м

1,2 м

Габарити вікна

1.5×1.8 м

Висновок:

1.2×2 м

Фактичні

значення

площі

1×2 м

та

об’єму

відповідають

встановленим нормам (табл. 4.1.3).
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4.2 Оцінка небезпечних і шкідливих виробничих факторів
Таблиця 4.2.1 Небезпечні та шкідливі виробничі фактори.
Фактори

Причини виникнення

Фізичні

 зараження
 випромінювання від обладнання
 несприятливі мікрокліматичні умови;
 шум
Спирт метиловий, спирт етиловий
Віруси, бактерії

Хімічні
Біологічні
Небезпека
враження ел.
Струмом

Небезпека
пожежі

 випадковий дотик до частин, що проводять струм та
знаходяться під напругою;
 поява напруги в результаті помилкового вмикання,
замикання або наведення напруги сусідніми
установками.
Коротке замикання, іскріння в контактах, тривалі
перевантаження.

4.2.1.Засоби безпеки проти зараження
Механізм передачі, та засоби безпеки проти зараження розглянемо в
таблиці 4.2.1.1

Таблиця 4.2.1.1 – Засоби безпеки проти зараження
Процедура Особи,що
піддаються ризику
Забір проб Пацієнт
крові
Працівник

Механізм передачи
інфекції
-контамінована голка
-забрудненні руки
-укол шкіри голкою
-пошкоджений контейнер
для проби

Способи
вирішення
використання
засобів захисту,
наприклад,
окулярів,
рукавичок,
масок і
захисного
одягу.
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4.2.2 Випромінювання
У лабораторії присутнє незначне електромагнітне випромінювання, яке
є результатом проходження ультрафіолетового випромінювання крізь
спеціальне тоноване скло. Інфрачервоне випромінювання відсутнє. У табл.
4.2.2.1 наведені заходи з охорони праці та безпеки та дії в надзвичайних
ситуаціях.

Таблиця 4.2.2.1 – Заходи безпеки та дії в надзвичайних ситуаціях
Раціональне розміщення робочих місць
Технологічні

Спеціальне тоноване скло, яке при проходженні крізь
нього ультрафіолетового випромінювання, дає біле
світло.

Організаційні

Здійснювати контроль випромінювання один раз на 612 місяців;

Засоби
індивідуального
захисту

Не передбачено

4.2.3 Мікроклімат
Джерела впливу на параметри мікроклімату та можливі наслідки
розглянемо в таблиці 4.2.3.1
Таблиця 4.2.3.1 – Основні джерела впливу на мікрокліматичні умови
Параметри
Джерела
Наслідки
мікроклімату
Відносна
 Атмосферне повітря;  Проблеми з диханням;
вологість
 Повітря, видихуване  Риніт;
людьми
 Пересихання шкіри та губ;
 Алергічні реакції;
 Втома;
 Розвиток
бактерій,
вірусів,
грибків;
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 Люди;
 Сонячна радіація;
 Система штучного
опалення;
 Обладнання
 Вентиляція

Температура
повітря t

Швидкість
повітря

 Зниження працездатності та
продуктивності праці;
 Послаблення організму;
 Підвищення
небезпеки
травмування;
 Протяги

Процедура взяття крові та обробка отриманих даних виконуються
сидячи і не потребують великого фізичного навантаження, тому ці роботи
відносяться до категорії «Легка–1б».
В таблиці 5.2.3.2 наведені оптимальні і допустимі параметри
мікроклімату. Всі ці параметри зазначені для «Легкої – 1б» категорії роботи
холодного та теплого періоду року за ДСН 3.3.6.042-99. Для заміру
параметрів

мікроклімату

в

кабінеті

використовується

універсальний

термометр, гігрометр TFA 30.3049, анемометр Wigam 8908 для вимірювання
швидкості повітря.
Таблиця 4.2.3.2 – Реальні та оптимальні значення мікрокліматичних
умов
Параметри
мікроклімату

Реальні значення
Холодний
Теплий
період
період

Температура повітря
21-23
t, ºС
Відносна вологість, % 60-40
Швидкість
повітря,
0,1
м/с

Нормативні значення
Холодний
Теплий
період
період

22-24

22-24

23-25

60-40

75

40-60

0,1

0,2

0,1-0,3

Виходячи з проведених замірів та порівняння з нормативними
значеннями можемо скласти список заходів з охорони праці та безпеки в
умовах надзвичайних ситуацій на робочих місцях при експлуатації об'єкту
(табл. 4.2.3.3).
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Таблиця 4.2.3.3 – Заходи з нормалізації мікроклімату
Заходи
В
Технологіч обладнанні
В
ні
приміщенн
і

Холодний
Теплий
Масляний
радіатор Кондиціонер типу «спліт»
AEG RA 5520
SAMSUNG AQ 12XLN/X;
Вентиляція з кратністю Вентиляція з кратністю
обміну 1:3
обміну 1:3
Раціоналізації режимів Раціоналізації
режимів
праці й відпочинку, праці
й
відпочинку,
перерви;
перерви;
Провітрювання;
Вологе
прибирання
Вологе прибирання після
після
закінчення
закінчення
робочого дня;
робочого дня;
Утеплення
вікон,
Улаштування жалюзі.
склопакети;
Використання спецодягу;
Спеціальний
питний
Використання
режим
(забезпечення
спецодягу
білково-вітамінними
напоями, хлібним квасом,
підсоленою водою);

Організаційні

Індивідуальні

Висновок: Всі параметри мікроклімату, що потребує дана категорія
робіт

дотримуються

в

повній

мірі

завдяки

системам

нормалізації

мікроклімату.
4.2.4 Освітлення
Основна частина роботи з програмним продуктом відбувається із
зображеннями на екрані монітору.
Таблиця 4.2.4.1
Джерела
 Недостатнє місцеве освітлення
 Дуже яскраве світло

Наслідки
 Порушення зору працівника
 Зниження рівня працездатност
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Таблиця 4.2.4.2
Характеристика зорової роботи
Найменший розмір об'єкта розрізнення,
Розряд зорової роботи
Підрозділ зорової роботи
Контраст об'єкта розрізнення
Характери- стика фона
Освітленість, лк

Середньої точності
від 0,5 мм до 1мм
IV
В
Великий
Світлий
Норма (ДБН
Фактична
В.2.5-28-2006)
200
266

Таблиця 4.2.4.3
Вид захисту
Заходи
Технічні
У
Фон програми-середовища (IDEA) розробки –
заходи
технологічному чорно-білий, (50%) шрифт програми – 14 – 16
обладнанні
(пк), 6 – 8 (мм) (35%) розмір мінімальних
об’єктів 3 (пк) – 1 (мм) (25%)
У приміщенні
Природнє освітлення: бокове (однобічне), 2
вікна на північ (1,2 м × 2,0м), склопакет
двокамерний. (50%) Штучне освітлення:
комбіноване (20 ламп 24W HO G5) (50%)
Організаційні заходи
Вологе прибирання (50%) підтримання
чистоти вікон та світильників (50%)
ЗІЗ
Не передбачені
Таблиця 4.2.4.4
Тип ламп
Потужність, Вт
Напруга мережі, В

Л 201Б
40
220

4.2.5 Шум
Шум у лабораторії є постійним. Джерела шуму подані у таблиці 4.2.3.1.
Таблиця 4.2.5.1 – Реальні та нормативні значення для звуку та шуму
Джерела
Ноутбук
Зовнішній шум
Розмова

Наслідки
Головні болі, мігрені, зниження
уваги
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В таблиці 4.2.5.2 наведені нормативні і реальні параметри рівня шуму,
що визначені встановленою нормою за ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми
виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку». Для вимірювання рівню
шуму встановлено шумомір UT-351.
Таблиця 4.2.5.2 – Реальні та нормативні значення для звуку та шуму
Параметри шуму
Ноутбук
Зовнішній шум
Розмова

Реальні значення
8дБа
40 дБа
30 дБа

Нормативні значення
50 дБа

Виходячи з проведених замірів та порівняння з нормативними значеннями
можемо скласти список заходів з охорони праці (табл. 4.2.5.3)
Таблиця 4.2.5.3– Засоби та заходи захисту від шумових навантажень
Акустична
ізоляція
(звукопоглинальна піна всередині
В приміщені
корпусу)
Технічні
Встановлені металопластикові вікна
Відеокарта
з
пасивним
В обладнанні
охолодженням;
Дотримання правил технічної експлуатації;
Організаційні Проведення планово-попереджувальних оглядів та ремонтів;
Попередній та плановий медогляд;
ЗІЗ
Не передбачено

4.2.5 Небезпека ураження людини електричним струмом
У приміщенні використовується однофазна мережа змінного струму
напругою 220 В, та частотою 50 Гц. секвенатор ДНК працює від
універсального

джерела

живлення.

Джерела

небезпеки,

параметри

споживання та можливі наслідки наведені в таблиці 4.2.5.1
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Таблиця 4.2.5.1 – Джерела електричної небезпеки
Джерела
Ноутбук
Штучне освітлення
Секвенатор ДНК
Стерелізатор
УФ камера ПАНМЕД1М

Сила струму
1.2 А
0,3 А
0,05 А
1,6 А
0,15А

Наслідки
Легке тремтіння пальців рук
Легке тремтіння пальців рук
Відсутні
Легке тремтіння пальців рук
Легке тремтіння пальців рук

Клас небезпеки приміщення відповідно до ДНАОП 0.00-1.21-98 та
ДНАОП 1.1.10-1.07-01 описані в таблиці 4.3.5.2
Таблиця 4.2.5.2 – Електричні параметри приміщення
Параметр

Значення
Змінний струм напругою 220 В, частота 50 Гц, сила струму від
Мережа
0.1 до 1,2 А (не допускає перебування людини в дії струму
більше 0.1 секунди).
Ноутбук, 220В
Секвенатор ДНК, 220В
Обладнання
Стерелізатор, 220В
УФ камера ПАНМЕД-1М, 220В
Клас
СеквенаторДНК, Секвенатор ДНК, Стерелізатор, УФ камера
небезпеки
ПАНМЕД 1М - класс II, тип СF
приміщення Dell Inspiron 3521- класс ІІ
Таблиця 4.2.5.3 – Заходи по електробезпеці
Нормальний
режим

Технологічні

Недопустимість струмовивідних частин;
Прилади вмикаються в розетку
через спеціальні розетки з заземленням;
Підлога покривається
антистатичним
лінолеумом (див. розрахунок);
Мережевий шнур вимірювальної апаратури
має гумову ізоляцію, є трижильним і має
вилку із заземлюючими контактами (див.
розрахунок);
Прокладання прихованої проводки
в
поглибленнях підлоги;
Світильники на висоті 2,8м (не менше 2,5м);
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Для заземлення застосовуються спеціальні
окремі проводи по всьому контуру стін;
Аварійний
Пробивний автоматичний запобіжник ВПБ
режим
6-10;
Занулення однофазної електроустановки;
Продовження таблиці 4.2.5.3

Організаційні

Інструктаж з електробезпеки;
Створення таких умов, щоб працівники, на яких покладено
обов'язки з обслуговування електроустановок, відповідно
до чинних вимог, своєчасно здійснювали їх огляд та
профілактичні дії.

Засоби
індивідуальног
о захисту

Не передбачено

Вимоги

ДНАОП

0.00-1.21-98

та

ДНАОП

1.1.10-1.07-01

щодо

електробезпеки виконані в повній мірі.
4.2.6 Пожежна безпека в умовах надзвичайної ситуації
У лабораторії функціональних резервів організму людини джерелами
займання можуть бути: волокнисті (папір), тверді (столи, стільці, шафи та
інше), пластикові (корпуса принтера, монітору, клавіатури,секвенатору,
стерилізатору та УФ камери) матеріали. Згідно нормативного документу
ГОСТ 12.1.004-91, дане приміщення відноситься до (табл.4.2.6.1)
Таблиця 4.2.6.1 – Параметри пожежної безпеки
Клас

А (супроводжується тлінням) та Е (горіння
електроприладів)
Категорія
В (тверді горючі речовини, які здатні горіти)
Зона
П-IIа (простір у приміщенні, в якому знаходяться
тверді горючі речовини)
Щоб запобігти пожежі в лабораторії прийнято такі міри протипожежної
безпеки:
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Таблиця 4.2.6.2 – Заходи по пожежній безпеці

Технологічні

Організаційні
Засоби
захисту

Корпуса
обладнання
В обладнанні
виготовлені з важкогорючих
матеріалів
У загальному коридорі, поруч
з кабінетом, знаходиться 2
вогнегасники (маса заряду 4
кг, пожежогасна речовина –
порошок, довжина струменю
3,5 м, маса 25 кг)
.В приміщенні
Передбачено
вільний
доступ
до
мережних
рубильників та вимикачів;
У приміщенні на стелі
встановлено два датчика
СПД 3,5 розрахованих на
20м2.
Інструктаж з пожежної безпеки;
Організація навчань з пожежної охорони.

індивідуального - суворе дотримання правил і норм, визначених
чинними нормативними документами.

В приміщені встановлено вогнегасник типу ВП-5 та сповіщувачі типу
ДТЛ (табл.4.2.6.3)
Таблиця 4.2.6.3 – Характеристика вогнегасника та сповіщувачів
Тип вогнегасника
Категорія приміщення
Гранична захищувана площа, м2
Клас пожежі
Місткість вогнегасника, л
Тип сповіщувача
Темп. спрацювання, С0
Інерційність спрацювання, с
Захищувана площа, м2
Висота приміщення, м
Площа, що контролюється, м2

ВП-5
В
400
А
5
ДТЛ
72
120
15
До 3,5
До 25
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Максимальна відстань між сповіщувачами, м
Максимальна відстань від сповіщувача до стіни, м

5,0
2,5

План евакуації з поверху при ймовірному виникненні пожежі
представлений на рисунку 4.3.

Рисунок 4.3 – План евакуації
Таблиця 4.2.6.4 –Дані розрахунку параметрів евакуації
Найменування параметрів
Значення
Гранична відстань від лабораторії до сходів по 7 м
основному шляху евакуації
Гранична відстань від лабораторії до сходів по 25 м
основному шляху евакуації
Розрахунковий час евакуації по основному шляху
0,25 хв
Розрахунковий час евакуації по запасному шляху
0,8 хв
Висновок: У приміщенні виконуються усі вимоги з пожежної безпеки
відповідно до вимог НАПБ А.0.001-95 “Правила пожежної безпеки в
Україні”.
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Висновки
У даній роботі були розглянуті норми та заходи з охорони праці й
техніки безпеки, які будуть направлені на усунення потенційно шкідливих і
небезпечних виробничих факторів. Мікрокліматичні параметри даної
лабораторії
відповідного

відповідають
рівня

встановленим

показників

нормам.

використовують

Для

необхідні

підтримання
засоби

та

здійснюють заходи їх контролю. Рівень шуму в лабораторії знаходиться в
допустимих нормативних межах. Також в даному розділі розглянуто заходи
безпеки від ураження електричним струмом. Розглянуті засоби та заходи,
щодо

захисту

працюючого

персоналу

від

пожежі.

Всі

параметри

відповідають нормам.
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РОЗДІЛ 5.ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСТНИЙ АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО
ПРОДУКТУ

Вступ
У

даній

програмного

роботі

проводиться

продукту,

-

оцінка

призначеного

основних
для

аналізу

характеристик
біологічних

послідовностей, а саме - пошуку локального вирівнювання з повторами.
Інтерфейс користувача був розроблений за допомогою мови програмування
Python у розробницькій середі PyQt 5.5.1. Програмний продукт призначено
для використання на персональних комп’ютерах під управлінням будь-якої
операційної системи. Даний виріб є абсолютно новим. Він орієнтований на
спеціалістів в галузі мікробіології та медицини.
В даному розділі проводиться аналіз варіантів реалізації модулю з
метою вибору оптимальної, з економічної точки зору. А саме проводиться
функціонально-вартісний аналіз (ФВА).
Функціонально-вартісний аналіз — це метод комплексного технікоекономічного дослідження об’єкта з метою розвитку його корисних функцій
при оптимальному співвідношенні між їхньою значимістю для споживача і
витратами на їхнє здійснення. Є одним з основних методів оцінки вартості
науково-дослідної роботи, оскільки ФВА враховує як технічну оцінку
продукту, що розробляється, так і економічну частину розробки. Крім того,
даний метод дозволяє вибрати оптимальний, як з погляду розробника, так і з
точки зору покупця варіант розв’язання будь-якої задачі, а також дозволяє
оптимізувати витрати й час виконання робіт
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5.1 Обґрунтування функцій програмного продукту.
5.1.1Формування варіантів функцій
Головна функція F0 –розробка програмного продукту для дослідження
біологічних послідовностей на основі алгоритму локального вирівнювання з
повторами. Виходячи з конкретної мети, можна виділити наступні основні
функції програмного продукту:
F1 – вибір мови програмування;
F2 – кількість довідкових матеріалів;
F3 – представлення вихідних даних;
F4 – функціонал;
F5 – інтерфейс користувача;
Кожна з основних функцій може мати декілька варіантів реалізації.
Функція F1:
а) мова програмування Java;
б) мова програмування С++;
в) мова програмування Python.
Функція F2:
а) мінімум довідок;
б) максимум довідок;
Функція F3:
а) вивід інформації у файл;
б) вивід інформації на принтер.
Функція F4:
а) мінімальний функціонал, тільки розрахункова частина;
б) ілюстративний функціонал.
Функція F5:
а) інтерфейс користувача, створений на базі WinForms;
б) інтерфейс користувача, створений на базі QT.
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5.1.2 Варіанти реалізації основних функцій
Варіанти реалізації основних функцій наведено у морфологічній карті
системи (Рис. 4.1). На основі цієї карти побудовано позитивно-негативну
матрицю варіантів основних функцій (Таблиця 4.1)

Функції

а) Java

F1

б) C++

а) мінімум

F2

довідок

в) Python

б) максимум

довідок

F3

а) Вивід інформації

F4

а) мінімальний функціонал

б) ілюстративний

а) WinForms

б) QT

б) Вивід інформації

в файл

F5

на принтер

функціонал

Рис. 5.1 - Морфологічна карта.

Морфологічна карта відображає всі можливі комбінації варіантів
реалізації функцій, які складають повну множину варіантів програмного
продукту.
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Таблиця 5.1. Позитивно-негативна матриця
Основні Варіанти

Переваги

Недоліки

функції реалізації
а

F1

б
в
а

F2
б

Займає менше часу при
написанні коду

Не кросплатформений

Код швидко виконується,

Займає більше часу при

Кросплатформений

написанні коду

Займає менше часу при
написанні коду

Менше продуктивність

Займає менше часу при

Підійде тільки для

написанні коду

спеціалістів в даній галузі

Можливість використання
без глибоких знань у галузі

Більш трудомісткий

Можливість послідуючого Не співпадіння кодування
а
F3
б

a
F4
б
а
F5
б

редагування та друку в

українських символів в

будь-якому редакторі

DOS та Windows

Отримання твердої копії

Необхідність наявності

результатів

принтеру на комп’ютері

Простота реалізації
Простота у сприйнятті
інформації
Легкий у створенні

Складність у сприйнятті
інформації
Складність реалізації
Відсутність
кросплатформеності

Стабільний у використанні,

Сборка программы

проста інтеграція з С++ та

занимает очень много

Python

времени.
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На основі аналізу позитивно-негативної матриці робимо висновок, що
при розробці програмного продукту деякі варіанти реалізації функцій варто
відкинути, тому що вони не відповідають поставленим перед програмним
продуктам задачам.
Функція F1: оскільки розрахунки проводяться з не великими об’ємами
вхідних даних, то час написання програмного коду є найважливішим
факторами, отже варіант б) потрібно відкинути, також в зв’язку з тим, що
доцільно невідомо на якій ОС буде встановлено даний ПП необхідно
відкинути варіант а).
Функція F2: оскільки програма повинна бути призначена для
спеціалістів в даній галузі, то потрібно відкинути варіант б).
Функція F3: оскільки користувачеві інформація електронному вигляді
необхідно відкинути варіант б)
Функція F5: інтерфейс користувача відіграє велику роль у даному
програмному продукту а) не гідним для використання.
Таким чином будемо використовувати наступні варіанти реалізації
програмного продукту:
1. F1в – F2а – F3a – F4а – F5б;
2. F1в – F2а – F3a – F4б – F5б;
5.1.3 Обґрунтування системи параметрів програмного продукту
Маючи вимоги щодо основних функцій, які реалізовуються в
програмному продукті, визначають основні параметри виробу, які надалі
використовуватимуться для розрахунку коефіцієнта технічного рівня.
Введемо наступні параметри:
 Х1 – швидкість обробки інформації, Кб/с;
 Х2 – інтуїтивна зрозумілість, як користуватись продуктом, %;
 Х3 – рівень складності алгоритму, %;
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 Х4 – точність розрахунків, %.
X1 - відображає швидкодію операцій залежно від обраної мови
програмування;
X2 - відображає як швидко користувач ознайомиться з системою;
X3 - відображає легкість зміни коду продукту при необхідності
впровадити новий функціонал та розмір коду;
X4 - відображає точність оцінки знань користувачів;
5.1.4 Кількісна оцінка параметрів
Будемо розглядати 3 типи варіантів значення параметрів.
Таблиця 5.2. Основні параметри програмного продукту
Значення параметра
Назва параметра

Умовні

Одиниці Гранично

позначення виміру

середні кращі

допустиме
значення

Швидкодія мови
програмування

X1

Кб/с

150

430

650

X2

%

50

76

84

X3

%

50

58

60

X4

%

50

88

96

Інтуїтивна зрозумілість,
як користуватись
продуктом, %
Рівень складності
алгоритму, %
Точність розрахунків, %

За даними таблиці 5.2. побудуємо графіки залежності бальної оцінки
параметра від його основного значення (Рис. 5.2–5.5)
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Рис. 5.2. Бальна оцінка швидкодії мови програмування

Рис. 5.3. Бальна оцінка інтуїтивної зрозумілості
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Рис. 5.4. Бальна оцінка рівня складності алгоритму

Рис. 5.5. Бальна оцінка точності розрахунків
5.1.5 Аналіз експертного оцінювання параметрів
Кожен експерт оцінює ступінь важливості кожного параметру для
конкретно поставленої цілі – розробка програмного продукту, який дає
найбільш точні результати при знаходженні апроксимуючого багаточлену.
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Результат експертного ранжування параметрів наведено в таблиці.4.3
та таблиці 5.4.
Таблиця 5.3. Результати ранжування параметрів
Експерти
Параметри

Підсумкова

Числове

1

2

3

4

5

6

7

оцінка

Значення

X1,X2

<

<

<

<

<

<

<

<

0,5

X1,X3

<

>

>

>

<

<

>

>

1,5

X1,X4

>

>

>

>

>

>

>

>

1,5

X2,X3

>

<

<

>

>

<

>

>

1,5

X2,X4

>

>

=

<

<

=

<

<

0,5

X3,X4

<

=

<

=

>

<

>

<

0,5

Розрахуємо коефіцієнт конкордації (узгодженості) експертних оцінок.
Таблиця 5.4. Результати ранжування показників
Познач.
параметра

Сума
Ранг параметра за оцінкою експерта рангів
Ri

Відхилення
Δi

Δ i2

1

2

3

4

5

6

7

X1

1

1

2

2

1

1

1

9

-8,5

72,25

X2

3

4

4

3

4

2

4

24

6,5

42,25

X3

2

2

1

1

2

3

2

13

-4,5

20,25

X4

4

3

3

4

3

4

3

24

6,5

42,25

Сума рангів 10

10

10

10

10

10

10

70

0

177

Порахуємо коефіцієнт узгодженості:
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Для перевірки степені достовірності експертних оцінок, визначимо
наступні параметри:
а) сума рангів кожного з параметрів і загальна сума рангів:
Ri   Nj rij Rij 

Nnn 1
 70,
2

де N – кількість експертів, n – кількість параметрів;
б) середня сума рангів:
1
T  Rij  17,5;
n

в) відхилення суми рангів кожного параметра від середньої суми
рангів:
 i  Ri  T .

Сума відхилень по всім параметрам повинна дорівнювати 0;
г)загальна сума квадратів відхилення:
n
S   2 i  177;
i1

W

12S
12 *177
,W 
7 2 * 43  4  0,72  Wk  0,67.
N 2 n 3  n

Ранжирування можна вважати достовірним, тому що знайдений
коефіцієнт узгодженості перевищує нормативний, котрий дорівнює 0,67.
Скориставшись результатами

ранжирування, проведемо

попарне

порівняння всіх параметрів і результати занесемо у таблицю.
Числове значення, що визначає ступінь переваги i–го параметра над
j–тим, aij визначається по формулі:
1.5,

aij  1,

0.5,

Xi  X j
Xi  X j .
Xi  X j

З отриманих числових оцінок переваги складемо матрицю A=║ aij ║.
Для кожного параметра зробимо розрахунок вагомості Kві (Таблиця 5.5)
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за наступними формулами:
n
b
Eˆ aˆ 3  n i , де bi   aij
i 1
 bi
i 1

Відносні оцінки розраховуються декілька разів доти, поки наступні
значення не будуть незначно відрізнятися від попередніх (менше 2%).На
другому і наступних кроках відносні оцінки розраховуються за наступними
формулами:
n
b
Eˆ aˆ 3  n i , де bi   aij b j
j 1
 bi

i 1

Таблиця 5.5. Розрахунок вагомості параметрів
Параметри

Параметри

Перший крок

Другий крок

Х1

Х2

Х3

Х4

bi

Кві

bi1

Ê â³1

Х1

1

0,5

1,5

1,5

4,5

0,281

17,25

0,2184

Х2

1,5

1

1,5

0,5

4,5

0,281

35,25

0,4462

Х3

0,5

0,5

1

0,5

2,5

0,157

9,25

0,1170

Х4

0,5

1,5

1,5

1

4,5

0,281

17,25

0,2184

16

1

79

1

Всього:

Як видно з таблиці, різниця значень коефіцієнтів вагомості не
перевищує 2%, тому більшої кількості ітерацій не потрібно.
5.1.6. Аналіз рівня якості варіантів реалізації функцій
Визначаємо рівень якості кожного варіанту виконання основних
функцій окремо.
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Абсолютні значення параметрів Х2 (інтуїтивна зрозумілість, як
користуватись

продуктом)

та

X1

(швидкодія

мови

програмування)

відповідають технічним вимогам умов функціонування даного ПП.
Абсолютне значення параметра Х3 (рівень складності алгоритму)
обрано з наступних міркувань: а) для легкої розробки та розширення
функціоналу - 50% та б) для більш складних рішень - 58%.
Абсолютні значення параметра Х4 (точність розрахунків) обрані з
міркувань, що дані будуть усередненими, тобто це значення буде в проміжку
від 70% до 85%.
Коефіцієнт технічного рівня для кожного варіанта реалізації ПП
розраховується за формулою:

К ТР   К ві  Ві , і  1...n,
і

де n – кількість параметрів, Квi – коефіцієнт вагомості i–го параметра,
Вi – оцінка i–го параметра в балах.
Результати розрахунків зведемо до таблиці 4.6.
Таблиця 5.6. Розрахунок показників рівня якості варіантів реалізації
Параметри,
Основні
функції

Варіант
реалізації
функції

що
приймають
участь при
реалізації

Абсолютне Бальна Коефіцієнт Коефіцієнт
значення

оцінка

вагомості

рівня

параметра параметра параметра

якості

функції

F1

F2

В

А

X1

430

6

0,2184

X3

58

8

0,1170

X4

88

8,5

0,2184

X2

50

1

0,4462

X3

58

8

0,1170
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Продовження таблиці 5.6
Параметри,
Основні
функції

Варіант
реалізації
функції

що
приймають
участь при
реалізації

Абсолютне Бальна Коефіцієнт Коефіцієнт
значення

оцінка

вагомості

рівня

параметра параметра параметра

якості

функції
А

F3

А
F4
Б
А

F5

X2

76

7,5

0,4462

X1

430

6

0,2184

X3

58

8

0,1170

X2

84

10

0,4462

X3

60

10

0,1170

X2

84

10

0,4462

3,35
2,25

5,6
4,45

За цими даними визначаємо рівень якості кожного з варіантів:
КТЕР1 = 4,1 + 1,4 + 3,35 + 2,25 + 4,45 = 15,52
КТЕР2 = 4,1 + 1,4 + 3,35 + 5,6 + 4,45 = 18,9
Отже, найкращим є другий варіант, для якого коефіцієнт технічного
рівня має найбільше значення.

5.2 Економічний аналіз варіантів розробки програмного продукту
5.2.1 Визначення трудомісткості
При визначенні трудомісткості ПП враховують наступні фактори:
 ступінь новизни розроблюваного ПП;
 складність розроблюваного ПП;
 Складність організації контролю вхідної і вихідної інформації
 Мова програмування
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 ступінь використання у розробці стандартних модулів, типових
програм.
Розрахуємо трудомісткість розробки ПП.
1) ступінь новизни задачі Б – розробка типових проектних рішень,
оригінальних задач і систем, які не мають аналогів. Для програми за типовим
рішенням були розроблені оригінальні функції роботи з інтерфейсом;
2) складність алгоритму 1 - алгоритми оптимізації та моделювання систем і
об’єктів;
3)складність організації контролю вхідної і вихідної інформації 2 - вхідні
дані та документи одноманітної форми і змісту (здійснюється формальний
контроль);
4) мова програмування – високого рівня
5) стандартні модулі не використовуються;
Загальна трудомісткість програмування задач:
Об’єм кожної з функцій визначається відповідно “Каталогу функцій
ПС ВТ”, для наших функцій підрахунки зведемо у таблицю 4.7.
T= Tp* K П* KСК* K М* KСТ* KСТ.П ,
де Tp  64 людино-днів (група складності алгоритму 1, ступінь новизни Б);
KСК  1 (складність контролю вхідної інформації);
KМ  1 (мова програмування високого рівня);
KСТ  1 (стандартні модулі не використовуються);
KСТ.П  1.2 (стандартний ПП).
КП 

К1 * m  K 2 * n  K 3 * p
mn p

Де K1 K2 ,K3 , - поправкові коефіцієнти; K1  2.02 (використовується
лише змінна інформація); m, n, p - кількість наборів даних ЗІ, ПДІ, БД
відповідно.

КП 

К1 * m
 2,02
m
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Тоді загальна трудомісткість окремого завдання:
T  64*2,02*1*1*1*1,2  155
Складемо трудомісткість відповідних завдань для кожного з двох
обраних варіантів реалізації програми, щоб отримати їх трудомісткість:
Т = 155 * 5 = 775 людино-годин
5.2.2 Розрахунок заробітної плати розробників. Витрати на оплату
праці розробників ПП:
Сз=Сг·T·(1+Hд/100),
де Сг – розмір погодинної оплати праці програміста, грн.;
Т – трудомісткість розробки ПП, людино-година;
Hд – норматив, який враховує додаткову заробітну плату, Hд = 20%.
У розробці беруть участь два програміста з окладом 12500 грн.
Визначимо зарплату програміста за годину при 21 робочому дні на місяць:
Сг 

12500  12500
 74,40 грн.
2 * 21 * 8

Тоді зарплата розробників за варіантами відповідно рівні:
Сз = 74,40 *775 *(1+0,2) = 69196,43грн.
Відрахування на єдиний соціальний внесок за варіантами:
Сот=69196,43*0,3677=25443,53 грн.
5.2.3 Розрахунок собівартості ПП
Для обслуговування ПК залучений спеціаліст із ЗП 4000 грн./міс.
Коефіцієнт його зайнятості при обслуговуванні – 0,45.
Вартість одного комп’ютера – 7000 грн.
Для однієї машини отримаємо:
Сг = 12 * 7000* 0,45 = 37 800 грн.
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З урахуванням додаткової заробітної плати
Соб = 37 800 * (1 + 0,2)=45 360 грн.
Відрахування на єдиний соціальний внесок (36.77 % від фонду оплати праці,
2 клас професійного ризику виробництва):
Свід = Сзп * 0.3677 = 45 360 * 0,3677 = 16 679 грн.
Амортизаційні відрахування обчислимо за формулою:
Са=0,01*На*Ктм*Цд,
де Цдог – договірна ціна приладу, грн;
Ктм– коефіцієнт, який враховує витрати на транспортування та монтаж
приладу у користувача;
На – річна норма амортизації, %.
За амортизації 25% та вартості ЕОМ 7000 грн. маємо:
Са = 1,15 * 0,25 * 7000 = 2012,5 грн.
Витрати на ремонт та профілактику розрахуємо за формулою:
Срем = (Кр / 100%) Цд * Ктм,
де Крем – відсоток витрат на поточні ремонти. У розрахунках значення цього
нормативу орієнтовно візьмемо 5%.
Срем = 1,15 * 7000 * 0,05 = 402.5 грн.
Ефективний годинний фонд часу ПК за рік розрахуємо за формулою:
Тр = (Дк – Дв – Дс – Др.)*tз * nз * Кв,
де Дк – календарна кількість днів у році; Дв,
Дс – відповідно кількість вихідних та святкових днів;
Дрем – кількість днів планових ремонтів устаткування;
tзм – час зміни;
nзм – кількість змін експлуатації пристрою;
Кв  коефіцієнт використання приладу у часі протягом зміни (можна взяти
0,9);
Цен – тариф за 1 КВт-год. електроенергії, грн., (0.4 грн.)
Tеф  ( 365  10  52 * 2 )* 8 * 0.9 * 0.4  1706.8 год.
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Витрати на оплату електроенергії знаходимо за формулою:
Cел  Цен * Р *Tеф,
де Р – потужність,
Р =0,5 кВт.
Сел  0,4 * 0,5 * 1706.8  341.4 грн.
Накладні витрати в розмірі 67 % від витрат на оплату праці:
Снакл = 37 800 * 0,67 = 25 326 грн.
Тоді, річні експлуатаційні витрати складуться у формулу:
Секс=4000/21/8*0.45*1706,8*(1+0,368+0,67)+2012,5+341,4=39 623 грн
Собівартість однієї машино-години ЕОМ дорівнюватиме:
Смг = Секс / Теф = 39 623/1 706,8 = 23,21 грн/час..
Оскільки в цьому випадку всі роботи, пов’язані з розробкою
програмного продукту, ведуться на ЕОМ, витрати на оплату машинного часу
для кожного обраного варіанта реалізації пакета, становитимуть:
Смч = Т * Смг =775 * 23,21 = 17 987,75 грн.
Накладні витрати становлять 67 % від заробітної плати:
Снакл = Сз * 0.67 = 69196,43 * 0,67 = 46 361,60грн.
Функціонально необхідні затрати на створення ПП обчислюються за
формулою:
Спп=Сз+Свід+Смч+Снакл
Визначимо вартість розробки програмного продукту для кожного варіанта:
Спп = 69196,43+ 16 679 + 17 987,75 + 46 361 = 150 224.18 грн.
4.2.4 Розрахунок показників економічної ефективності
Ктерj= Ктрj /Спп,
де Ктрj – коефіцієнт технічного рівня j-го варіанта. Розрахуємо для кожного
варіанта реалізацію функцій ПП коефіцієнт техніко-економічного рівня:
Ктер1 = Ктр1 / Спп= 15,52/150 224,18 = 10,33E-05;
Ктер2 = Ктр2 / Спп= 18,9/150 224,18 = 12,58E-05;
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Таким чином, найбільш ефективним є другий варіант реалізації
функцій ПП, який має максимальну величину коефіцієнта технікоекономічного рівня.
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Висновки
В результаті виконання економічного розділу були систематизовані і
закріплені теоретичні знання в галузі економіки та організації виробництва
використанням

їх

для

техніко-економічного

обґрунтування

розробки

методом функціонально-вартісного аналізу.
В результаті виконання аналізу були виділені основні функції та
розглянуто два варіанти реалізації програмного продукту. На основі даних
про зміст основних функцій, які повинен реалізувати програмний продукт,
був визначений найбільш перспективний варіант реалізації продукту. Цей
варіант передбачає написання програми на мові програмування Python,
збереження результатів роботи на комп’ютер в форматі .txt, виведення
результатів роботи на екран.
Розроблений програмний продукт ще не має аналогів (тим більше,
безкоштовних). Даний програмний продукт не тільки реалізує в собі два
алгоритми пошуку локального вирівнювання, а й дає можливість порівняти
результати обробки даних. Як наслідок, дає можливість вибрати більш
оптимальний результат. В зв’язку з тим, що програмний продукт достатньо
універсальний і легкий в модифікації в майбутньому можна буде додати ще
функціонал. Дослідження біологічних послідовностей є дуже актуальним в
наш час. Саме тому, на мою думку, даний проект вартий фінансування.
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ВИСНОВКИ

У ході роботи розроблено програмний продукт, який значно полегшує
дослідження біологічних послідовностей.
Для розробки програмного продукту «Система пошуку оптимального
локального

вирівнювання

з

елементами

повторів

біологічних

послідовностей» обрана спіральна модель життєвого циклу.
У відповідності до мети роботи реалізовано у повному обсязі наступні
задачі:
1) створенно программу, яка досліджує біологічні послідовності
2) створення інтерфейсу системи на мові Python для взаємодії з
користувачем
На даному етапі програма повністю протестована та впроваджена.
Оскільки мова Python має велику швидкість обробки інформації, то
программа працює дуже швидко навіть з дуже великими послідовностями.
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